
*Zdroj: Google Analytics 5/2016

42 %58 %

Posláním magazínu ČeskoZdravě je navrátit lidem víru v přírodní 
metody léčby a zbavit je závislosti na chemických prostředcích, 
které mnohdy neléčí, ale jen tlumí příznaky a plní kasy lékáren. 
Cílem farmaceutického průmyslu je přesvědčit lidi, že bez moder-
ní medicíny v současném světě nepřežijí a zatímco se předchozí 
generace dokázaly dožít vysokého věku bez závislosti na chemic-
kých substancích, nové generace už tak odolné nejsou. Portál se 
zaměřuje na moderní výzkumy v kombinaci s tradičními přírodní-
mi metodami léčby a zajímavými návody. Široká komunita lidí je 
důkazem, že lidem na zdraví záleží a že se rádi znovu naučí to, co 
po předchozích generacích zapomněli. 

15-24 25-34 35-44 45-54 55 a více

7 % 9 % 23 % 25 % 36 %

Datum spuštění: 2015
Počet návštěv / měsíčně*: 537 967
Počet uživatelů*: 212 331

Počet zobrazení stránek*: 764 688

*Zdroj: Google Analytics 1/2017

Věk:

Ceník
ČeskoZdravě.cz
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AllWeb

Megaboard
930x180px (50 kB)

Leaderboard
728x90px (50 kB)

Leaderboard 728x90px (50 kB) 
– Bannerová plocha nad horní lištou.

Megaboard 930x180px (50 kB) 
– Bannerová plocha umístěná pod horní lištou.

Sidebar 300x250px (50 kB) 
– Banner umístěný v pravém sloupci webu.

Sidebar
300x250px

(50 kB)
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Články

336x280px Rectangle (50 kB) 
– Banner umístěný na začátku článku.

468x282px Rectangle (50 kB) 
– Banner umístěný uprostřed článku.

300x600px WideSkyscraper (50 kB) 
– Banner umístěný pod článkem.

Rectangle
336x280px

(50 kB)

Rectangle
468x282px

(50 kB)

Skyscraper
300x600px

(50 kB)

V článcích je navíc možnost použít tyto plochy.
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Nestandardní formáty

Branding –1920x1080px a šířka webu 1144px (250 kB) 

– Brandové zabarvení stránky.

DrawBridge – 2x 160x600px a 750x300px (3x50 kB)
– Dva Skyscrapery se zobrazí po krajích webu a posouvají se společně s obrazovkou, jak uživatel scroluje stránkou.
– Po najetí na jeden ze Skyscraperů se doprostřed obrazovky vysune banner Toplayer. Lze jej zavřít křížkem.

Skyscraper

160x600px
(50 kB)

Skyscraper

160x600px
(50 kB)

Toplayer
750x300px

(50 kB)
Skyscraper
160x600px

(50 kB)

Skyscraper
160x600px

(50 kB)
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Nestandardní formáty

Full screen overlay 
640x480px (50 kB)

Video Rollband 
max. šířka 980px a max. výška 

200px (video do 10MB)

FullScreen Overlay – 640x480px (50 kB) 

– Vyskakovací okno s vaší reklamou. Okno se automaticky po určitém čase zavře.

Video Rollband – max. šířka 980px a max. výška 200px (video do 10 MB)
– Videobanner obsahující video. Je možné doplnit grafickým bannerem.
– Tato reklama se posouvá s obrazovkou, jak uživatel scroluje stránkou.
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Standardní formáty

Nestandardní formáty

Název pozice  Umístění  Rozměr  Velikost CPT

Leaderboard  All Web 728x90px 50 kB 100 Kč

Megaboard  All Web 930x180px 50 kB 140 Kč

Sidebar  All Web 300x250px 50 kB 190 Kč

Rectangle  Článek 336x280px 50 kB 120 Kč

Rectangle  Článek 468x282px 50 kB 120 Kč

WideSkyscraper Článek 300x600px 50 kB 160 Kč

Název pozice  Umístění  Velikost CPT

Branding  All Web  250 kB 280 Kč

DrawBridge*  All Web  150 kB 340 Kč

Fullsreen overlay*  All Web  150 kB 320 Kč

Video Rollband*  All Web  10 MB 380 Kč

Ceník

*Minimální capping 2 zobrazení na 1 uživatele za měsíc. 
Všechny výše uvedené ceny jsou bez DPH 21%.

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 %



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
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