
Ceník
CeskeReality.cz
MoravskeReality.cz

Počet návštěv / měsíčně*: 693 406

Počet uživatelů / měsíčně*: 341 618

Počet zobrazení / měsíčně*: 4 118 614

*Zdroj: Google Analytics 10/2017
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Věk:

Největší síť regionálních realitních portálů. Zastřešuje  

7 portálů s regionální identitou typu: StředočeskéReality.cz, 

JihočeskéReality.cz, JihomoravskéReality.cz,...

Ideální pro zásah regionálních firem, nebo pro celostátní 

firmy hledající možnosti regionálních mutací kampaní.
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HOTLINE: +420 234 776 880  

E-mail: reklama@hypermedia.cz

www.hyperinzerce.cz | www.adresarfirem.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 

Square
250x250px

(50 kB)

Megaboard 990x250px (50 kB)

Footerboard 990x250px (50 kB)

Megaboard 990x250px 
(50 kB) 
– Banner umístěný v horní 
části webu.

Leaderboard 990x100px  
(50 kB) 
– Banner umístěný v horní 
části webu.

Square 250x250px 
(50 kB) 
– Banner umístěný na pravé 
straně od obsahu.

Footerboard 990x250px 
(až 1920x500px) (50 kB) 
– Banner ve spodní části webu.
Pozn.: Velikost banneru je 
responzivní, dle šíře monitoru.

All webCeskeReality.cz
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HOTLINE: +420 234 776 880  

E-mail: reklama@hypermedia.cz

www.hyperinzerce.cz | www.adresarfirem.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 

Branding 1920x1080 a šířka webu 1010px (200 kB) – Brandové zabarvení stránky.

Nestandardní formátyCeskeReality.cz
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Square
250x250px

(50 kB)

Megaboard 990x250px (50 kB)

Footerboard 990x250px (50 kB)

Megaboard 990x250px 
(50 kB) 
– Banner umístěný v horní 
části webu.

Leaderboard 990x100px  
(50 kB) 
– Banner umístěný v horní 
části webu.

Square 250x250px 
(50 kB) 
– Banner umístěný na pravé 
straně od obsahu.

Footerboard 990x250px 
(až 1920x500px) (50 kB) 
– Banner ve spodní části webu.
Pozn.: Velikost banneru je 
responzivní, dle šíře monitoru.

All webMoravskeReality.cz



5

HOTLINE: +420 234 776 880  

E-mail: reklama@hypermedia.cz

www.hyperinzerce.cz | www.adresarfirem.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 

Branding 1920x1080 a šířka webu 1010px (200 kB) – Brandové zabarvení stránky.

Nestandardní formátyMoravskeReality.cz
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Ceník

Standardní formáty

Všechny výše uvedené ceny jsou bez DPH 21%.
Všechny výše uvedené ceny jsou platné pro Ceskereality.cz a Moravskereality.cz 

Další možnosti cílení vaší reklamy Navýšení ceny reklamy o

Geografické cílení na regiony a města 30 %

Retargeting 40 %

Nastavení omezení na počet zobrazení (capping) 
například maximálně 5 zobrazení na jednoho uživatele 15 %

PR článek 15 000 Kč 

Název pozice  Umístění Rozměr  Velikost CPT

Megaboard All web 990x250px 50 kB 300 Kč

Leaderboard All web 990x100px 50 kB 300 Kč

Square All web 250x250px 50 kB 300 Kč

Footerboard All web
1920x500px 
/990x250px

50 kB 500 Kč

Nestandardní formáty

Název pozice Umístění Velikost CPT

Branding  All web 200 kB 600 Kč

CeskeReality.cz
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Ceník

Standardní formáty

Všechny výše uvedené ceny jsou bez DPH 21%.
Všechny výše uvedené ceny jsou platné pro Ceskereality.cz a Moravskereality.cz 

Další možnosti cílení vaší reklamy Navýšení ceny reklamy o

Geografické cílení na regiony a města 30 %

Retargeting 40 %

Nastavení omezení na počet zobrazení (capping) 
například maximálně 5 zobrazení na jednoho uživatele 15 %

PR článek 15 000 Kč 

Název pozice  Umístění Rozměr  Velikost CPT

Megaboard All web 990x250px 50 kB 300 Kč

Leaderboard All web 990x100px 50 kB 300 Kč

Square All web 250x250px 50 kB 300 Kč

Footerboard All web
1920x500px 
/990x250px

50 kB 500 Kč

Nestandardní formáty

Název pozice Umístění Velikost CPT

Branding  All web 200 kB 600 Kč

MoravskeReality.cz



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

IČ 27251748, DIČ CZ27251748

E-mail: info@hypermedia.cz

KONTAKTY

HOTLINE: +420 234 776 880  

E-mail: reklama@hypermedia.cz

www.hyperinzerce.cz | www.adresarfirem.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 

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

HYPERMEDIA


