
 

pdMEDIA s.r.o., K Rybníčkům 26, 100 00 Praha 10, tel.: 274 780 740 

e-mail: zlatakoruna@zlatakoruna.info 
 

 

 

 

Návod na přihlášení produktů  

do soutěže Zlatá koruna 
 

Společnost, která chce přihlásit své produkty do soutěže Zlatá koruna, musí mít na webu 

www.zlatakoruna.info vlastní profil a přihlašované produkty musejí být zadané předem 

do systému. Pokud profil založený nemáte, zašlete, prosím, žádost o jeho vytvoření na 

zlatakoruna@zlatakoruna.info. Přístup bude vygenerován obratem. 
 

Následující body předpokládají, že společnost již má vlastní profil a produkty jsou 

zadané. 

 

1. Přejděte na www.zlatakoruna.info a v patičce stránky klikněte na odkaz 

„Přihlásit“. Alternativně můžete využít přímou cestu www.zlatakoruna.info/user. 

Pokud máte přístup do systému uložený z minulosti, link „Přihlásit“ se nezobrazí, 
místo toho využijte v pravé horní části odkaz do „Administrace“. 
 

2. V přihlašovacím formuláři zadejte  Váš login. Ten je stejný, jako v minulém roce, 
pokud jste si sami nevyžádali nový. Pokud by login z jakéhokoliv důvodu nefungoval, 

požádejte o vygenerování nového. 
 

3. Po přihlášení se zobrazí profil společnosti. Pod záložkou „Upravit profil“ si můžete 

změnit heslo a upravit kontaktní údaje. Pozornost věnujte, prosím, fakturačním 

údajům, na základě kterých jsou později hrazeny přihlášky. 

 
4. Klikněte na záložku „Produkty“. V zobrazené tabulce jsou všechny produkty Vaší 

společnosti zadané na www.zlatakoruna.info. Nad tabulkou je tlačítko „Přidat nový 

produkt“, pokud plánujete přihlásit novinku. 
 

5. V pravé části tabulky klikněte na „Upravit“ v řádku u produktu, který chcete 

přihlásit. Otevře se editační formulář. 
 

6. Ve formuláři přejděte k sekci „Možnosti“. Pokud je sbalená, klikněte na nadpis. 
Zobrazí se zaškrtávací pole „Přihlásit do soutěže“ vč. informací k přihlášce. 

 
7. U produktu se automaticky počítá cena na základě poslední aktualizace . V případě 

chybného výpočtu nebo jiné domluvy (např. odkladu aktualizace), kdy cena 

neodpovídá skutečnosti, nás kontaktujte. Ani v takovém případě se nemusíte obávat 
produkt rovnou přihlásit. Pokud by vznikl nesoulad na základě chybně zobrazené 

ceny, přihlášku stornujeme bez jakýchkoliv sankcí. 
 

8. Zaškrtněte políčko „Přihlásit do soutěže“ a uložte formulář. Nyní, když produkt 

uložíte, je přihlášen do soutěže. 
 

9. Pokud chcete přihlásit produkt také do kategorie Novinka roku, musí být 
standardně přihlášen do produktové kategorie . Individuální výjimky jsou možné, 
přihlášku však musí zadat administrátor po předchozí domluvě. 
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Fakturace za přihlášky probíhá v druhé půli března. Pokud potřebujete nejdříve vytvořit 

objednávku, jejíž číslo máme vepsat na fakturu, sdělte nám tuto informaci do závěrečného 
termínu pro podávání přihlášek. 
 

Děkujeme za spolupráci a přejeme štěstí v soutěži! 
 

Vaše Zlatá koruna 
 
s případnými dotazy kontaktujte: 

 
Ing. Aneta Neradová 

Project Manager 
 
E: neradova@zlatakoruna.info; zlatakoruna@zlatakoruna.info 

T: 274 780 740 
M: 774 303 526 

 
 

mailto:zlatakoruna@zlatakoruna.info
mailto:neradova@zlatakoruna.info
zlatakoruna@zlatakoruna.info

