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PARTNERSHIP
SPONSORING
COOPERATION
Střední třída, označujeme ji jako II. třída spolupráce





Hicoria je firma s mnohaletou tradicí na trhu, která 
začala již v roce 2011 jako SMS-Hosting nabízet své 
služby v rámci hostingu Minecraftových serverů.
 
Do nabídky se krom Minecraftů dostaly i TeamSpeak 
a CounterStrike servery, virtuální privátní, ale 
i dedikované servery a nakonec se mezi služby 
podařilo zařadit VPN a GS. 

Firma  
s dlouholetou  
tradicí



Vhodné především pro zaběhnuté servery, 
které již mají se společností Hicoria Hosting 
vyzkoušenou spolupráci, splnili kritéria pro 
postup do sponzoring třídy.

Pro koho je třída spolupráce  
Sponsoring vhodná?

SPONSORING
CLASS



Jaké produkty mohou být  
předmětem spolupráce?

Herní servery (Minecraft, Counter-Strike: 
Global Offensive, Minecraft Pocket Edition, 
Minecraft Ultimate, Factorio, Terraria, Rust, 
CS 1.6, Team Fortress 2, Valheim), VPS, VPN, 
Music bot

Jaké produkty nemohou být  
předmětem spolupráce?

dedikované servery, voice servery

V rámci Sponsoring třídy provádí pracovník 
společnosti Hicoria jednoduchý audit 
plnění požadavků společnosti Hicoria 
Hosting ze strany serveru.  
 
O výsledku auditu a případných porušeních 
podmínek informuje marketingové 
oddělení.

Server má nárok na postoupení do 
kategorie Partnership třídy  
v případě, že dosáhne průměrný počet 
prokliků za měsíc v rámci Google Analytics 
v počtu 100 prokliků na stránku Hicoria.  
 
Podíl nových uživatelů v rámci prokliků je 
minimálně 75 % z celkového počtu prokliků 
a návštevník stráví v průměru na stránce 
Hicoria 3 minuty.

Jak postoupit do lepší třídy 
spolupráce?

Pro tuto třídu je třeba uzavírat jednoduchou 
„Dohodu o spolupráci“, přičemž jednatel 
serveru, musí být fyzická osoba, která 
dovršila nejméně 18. rok života, je trestně 
bezúhonná a způsobilá k právním úkonům.

Smluvní a závazkové vztahy



Požadavky na zařazení do  
Sponsoring class

Server musí být registrován a funkční  
u společnosti Hicoria minimálně 180 dní

1

Povinnost sdílení příspěvků společnosti 
na sociálních sítích, které server provozuje 
(množství sdílení bude individuálně 
dohodnuto)

7

Server musí mít na hlavní webové stránce, 
sociálních sítích a případně Discord serveru 
umístěn unikátní referal link Hicorie

3

Server musí mít zajištěnou propagaci 
alespoň u dvou YouTuberů / streamerů, 
kteří mají více než 5000 odběratelů  
a YouTuber / Streamer musí ve svých 
videích pozitivně zmínit společnost Hicoria 
nebo umístit logo společnosti Hicoria 
přímo do videa / streamu nebo musí mít 
zajištěnou propagaci alespoň u jednoho 
YouTubera / streamera, který má více než 
10.000 odběratelů

4

Server musí mít přímo ve hře banner, který 
informuje hráče nevtíravým způsobem, že 
server spolupracuje se společností Hicoria

5

Server musí mít vyplněný a schválený 
projekt spolupráce pro třídu Sponsoring

2

V případě, že se server účastní turnajů  
v e-sportu, na kterých se jeho team 
zúčastní, má povinnost umístit na 
reprezentační dresy logo Hicoria Hosting 
podle předem schváleného logotypu

6

Server musí doložit věrohodné statistiky 
z pluginu Plan, týkající se měsíční analýzy 
návštěvnosti serveru

8

Server musí doložit každé 2 měsíce zprávu  
o činnosti a progresu serveru, chystaných 
novinkách a realizovaných spolupracích  
s účastí společnosti Hicoria, přičemž musí 
ve zprávě doložit věrohodné důkazy na 
podporu svých tvrzení v rámci spolupráce 
třídy Cooperation  
 
Zpráva se podává vždy nejpozději k 15. 
dnu v měsíci, který následuje po uplynutí 
2 měsíční lhůty za kterou se má zpráva 
podávat

9



Server dále nesplňuje požadavky pro 
zařazení do Sponsoring třídy

1

Je server přeřazen do vyšší nebo nižší 
kategorie spolupráce

5

Server porušil podmínky potřebné pro 
zařazení do Sponsoring třídy

2

Server při interním auditu společnosti 
Hicoria Hosting vykazuje známky 
podvodného, nezákonného nebo takového 
jednání, které je v rozporu s dobrými mravy 
nebo VOP společnosti Hicoria Hosting

3

Ze strany YouTubera / streamera, jejichž 
spolupráci server garantuje dojde k 
porušení práv a povinností vůči společnosti 
Hicor Hosting a to zejména povinnosti 
pozitivní propagace hostingu nebo 
nedostatečné vzájemné plnění

4

Dojde ke sloučení s jiným serverem  
a změně názvu, značky nebo brandingu 
serveru

6

Dojde k přerušení provozu serveru 
na období, během kterého měla trvat 
spolupráce s hostingem

7

Osoba majitele serveru úmyslně uvede 
nepravdivé nebo zavádějící údaje 
společnosti Hicoria

8

Osoba majitele serveru ztratí způsobilost  
k právním úkonům nebo zemře

9

Nastanou takové okolnosti pro které 
už nebude vhodné nebo účelné pro 
společnost Hicoria poskytovat Cooperation 
program pro daný server

10

Dojde k zániku serveru11

Zánik smluvního a závazkového 
vztahu ke Sponsoring class

K zániku smluvního a závazkového vztahu ze 
strany společnosti Hicor Hosting může dojít  
v případě, že:



Pro více informací nás kontaktujte  
prostřednictvím emailu info@hicoria.com

Benefity, které může společnost  
Hicoria nabídnout v rámci  
propagace

Nastavení slevy na provoz serveru  
v rozmezí 13–19 % z celkové objednané 
ceny serveru

1

Zařazení na přední stránky Hicoria 
serverlistu (serverlist je v procesu)

2

Poskytnutí finanční úlevy při platbě za 
server ve výšce 0-300 kreditů/měsíc.

4

Individuální podpora a rychlejší čas řešení 
problémů prostřednictvím kontaktu  
s odpovědnou osobou v rámci marketing/ 
support teamu

5

Zařazení na čekací listinu Partnership třídy3

www.hicoria.com
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