O portálu pro ženy
Internetový magazín www.portalprozeny.cz oslovuje primárně mladé dívky a ženy ve věku 16 – 30 let.
Klademe důraz na kvalitu provedení webu a kvalitu obsahu.
Všechny níže uvedené ceny za bannerové plochy a další reklamní prvky jsou orientační a rádi Vám
v případě zájmu o reklamu u nás vyjdeme vstříc.

Provozovatele webu je společnost
JANTA s.r.o.
IČ: 62 36 19 29
E-mail: hosek@janta.cz

Ceník reklamy

název reklamní plochy

rozměr

cena za měsíc

Head banner
Skycraper

970x130
120x600

1 500 Kč
1 000 Kč

(variabilní výška)

Small rectangle
Square
Wide skyscraper

620x120
230x230
230x863

2 500 Kč
300 Kč
500 Kč

(variabilní výška)

Full banner
Big rectangle

468x60
716x225
(variabilní výška)

200 Kč
500 Kč

název reklamní plochy
Reklamní článek s odkazem
z homepage v sekci Nejnovější
články

rozměr

cena za měsíc

150x100

500 Kč

(velikost obrázku)

Reklamní prvek kombinuje obrázek s textovým sdělením. Umístění v sekci novinky zajišťuje maximální možnou interakci
s uživatelem. Odkaz směřuje na vybranou URL adresu.

Reklamní článek v sekci Novinky

460x300

1 000 Kč

(velikost obrázku)
Umístění v TOPu webu, střídající se tři novinky. Kombinace obrázku a úvodního text, odkaz na celý článek. V článku
možnost umístění obrázků a dvou zpětných odkazů.

Propagační nástroje

název

cena

popis

PR článek

1 000 Kč

Článek vydaný klasickou formou, možnost vložení dvou zpětných odkazů, zobrazení v sekci
Nejnovější články na HP, zachován v kompletním archivu a v příslušné rubrice, náhodné
zobrazování v sekci Nejzajímavější články na HP a v nabídce Nepřehlédněte v detailu článků.

1 000 Kč

Zveřejníme na našem webu www.portalprozeny.cz soutěž dle vašich požadavků.
Podoba soutěže je individuální. Více informací poskytneme na vyžádání.

(klasický článek,
interview)

Soutěž

Direct mail

individuálně

Kontakt
V případě zájmu o reklamu na našem webu www.portalprozeny.cz nás neváhejte kontaktovat. Připravíme
individuální kalkulaci k oboustranné spokojenosti.
Pokud máte zájem o jiný formát bannerů, případně o jinou formu propagace, rádi váš návrh posoudíme.
Nemáte vlastní reakci? Zajistíme podklady a napíšeme pro vás PR článek podle vašich představ.
Máme zájem i o barterovou formu spolupráce!
Kontaktní osoba:

Jiří Hošek, projektový manažer
+420 724 747 529
info@portalprozeny.cz

