
*Zdroj: Google Analytics 5/2016

Počet návštěv / měsíčně*: 176 066
Počet uživatelů / měsíčně*: 60 930

Počet zobrazení / měsíčně*: 305 274

*Zdroj: Google Analytics 2/2017

Portál CZIN.eu přináší všem svým návštěvníkům ve 

spolupráci s nejlepšími nezávislými internetovými 

projekty velké množství užitečných služeb. Zákla-

dem portálu je rozsáhlý katalog odkazů s pokroko-

vým způsobem řazení. 

Ceník
CZIN.eu 



Počet návštěv / měsíčně*: 502 090
Počet uživatelů / měsíčně*: 438 716

Počet zobrazení / měsíčně*: 1 069 002

*Zdroj: Google Analytics 2/2017

Slovnik.czin.eu vám přináší možnost překladu z více 

než 50 jazyků.  

Ceník
Slovník.czin.eu 



*Zdroj: Google Analytics 5/2016

Počet návštěv / měsíčně*: 342 569
Počet uživatelů / měsíčně*: 75 158

Počet zobrazení / měsíčně*: 527 892

*Zdroj: Google Analytics 2/2017

Rádia online.

Přehrávání nejposlouchanějších rádií přes internet. 

Stačí jednoduše zvolit oblíbené rádio a můžete ho 

pouze pomocí internetového prohlížeče poslou-

chat i ve vašem počítači. 

Ceník
Rádia.czin.eu



Ceník
Počasí.czin.eu

Počet návštěv / měsíčně*: 220 257
Počet uživatelů / měsíčně*: 87 802

Počet zobrazení / měsíčně*: 315 045

*Zdroj: Google Analytics 2/2017

Aktuální přehled počasí s možností výběru města na 

deset dní dopředu.



5

HOTLINE: +420 234 776 880  

E-mail: reklama@hypermedia.cz

HOTLINE: +420 234 776 880  

E-mail: reklama@hypermedia.cz

www.hyperinzerce.cz | www.adresarfi rem.cz | www.hyperzbozi.cz | www.hyperslevy.cz | www.hyperbydleni.cz | www.hyperreality.cz

www.hyperodvoz.cz | www.hyperprace.cz | www.hypersouteze.cz | www.katalogmobilu.cz | www.katalognotebooku.cz  

www.katalogmonitoru.cz | www.katalogfotoaparatu.cz | www.katalog-tiskaren.cz | www.katalogautomobilu.cz 

www.katalogmotocyklu.cz | www.aktualnivozy.cz | www.aktualnimoto.cz | www.aktualnistroje.cz 

Allweb

Skyscraper  
160x600px 

(50 kB)

Square
300x300px (50 kB)

Skyscraper levý, pravý 160×600px (50 kB) – Banner umístěný na levé straně obsahu webu.

Square 300×300px (50 kB) – Čtvercový banner umístěný v obsahu stránky.

Ceník je platný pro všechny uvedené portály.
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HOTLINE: +420 234 776 880  

E-mail: reklama@hypermedia.cz
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PR článek

Specifi kace PR článku: 
•    1,5 normostrany.

•    Až 3 odkazy (více nedoporučujeme).

•    Libovolný počet obrázků.

PR článek se vkládá do sekce „zprávy“ a je připnutý na homepage mezi hlavními články.
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E-mail: reklama@hypermedia.cz

HOTLINE: +420 234 776 880  

E-mail: reklama@hypermedia.cz
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Ceník

Standardní formáty

Název pozice Umístění Rozměr Velikost CPT

Skyscraper  All Web 160×600 50 kB 150 Kč

Square  All Web 300x300 50 kB 120 Kč

PR článek Cena za 1 článek :  3 000 Kč

Všechny výše uvedené ceny jsou bez DPH 21%. 

Další možnosti cílení vaší reklamy Navýšení ceny reklamy o

Geografi cké cílení na regiony a města 30 %

Retargeting 40 %

Nastavení omezení na počet zobrazení (capping) 

například maximálně 5 zobrazení na jednoho uživatele
15 %



HyperMedia, a.s.
Doudlebská 1699/5, Praha 4 - Nusle, 140 00

IČ 27251748, DIČ CZ27251748

E-mail: info@hypermedia.cz

Obchodní oddělení
Tel.: +420 234 776 897

Tel.: +420 234 776 873

E-mail: reklama@hypermedia.cz

HyperOdvoz
PO-PÁ 8:00 - 18:00

Tel.: +420 296 303 403

E-mail: info@hyperodvoz.cz

Recepce
PO-PÁ 8:00 - 17:00

Tel.: +420 234 776 880

Fax: +420 234 776 776

KONTAKTY

HYPERMEDIA
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