
Blog pro ženy - rady a informace, jak si udržet celkové 

zdraví a být fi t. 

Počet návštěv měsíčně*: 207 884

Počet uživatelů*: 143 088

Počet Zobrazení stránek*: 372 697

*Zdroj: Google Analytics 01-03/2017
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Homepage

Megaboard  

998x200px (50 kB)

Megaboard 998x200px (50 kB) 

– Banner umístěný v horní části pod hlavičkou webu.
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Detail článku

Megaboard 

998x200px (50 kB) 

– Banner umístěný v horní 

části pod hlavičkou webu.

Leaderboard 

728x90px (50 kB) 

– Banner v článku umís-

tění v horní části pod 

perexem.

Rectangle 

336x280px  (50 kB) 

– Obdélníkový banner 

umístěný na konci článku.

Rectangle 

336x280px

(50 kB)

Leaderboard  

728x90px (50 kB)

Megaboard  

998x200px (50 kB)
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Nestandardní formáty

Branding 1920x1080 a šířka webu 1022px (200kB) – Brandové zabarvení stránky.

DrawBridge - 2x160x600px 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)
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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 grafi ckým bannerem.

– Tato reklama se posouvá s obrazovkou, jak uživatel scroluje stránkou.
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Ceník

Standardní formáty

Nestandardní formáty

Název pozice Umístění Velikost CPT

Branding  All Web 250 kB 170 Kč

DrawBridge  All Web 150 kB 170 Kč

Full screen overlay  All Web  50 kB 170 Kč

Video rollband  All Web 10 MB 170 Kč

Další možnosti cílení vaší reklamy Navýšení ceny reklamy o

Geografi cké cílení na regiony a města 30%

Retargeting 40%

Nastavení omezení počtu zobrazení na uživatele (frekvence) 15%

    Všechny výše uvedené ceny jsou bez DPH 21%. 

Název pozice Umístění Rozměr Velikost CPT

Megaboard  All Web 998x200px 50 kB 70 Kč

Leaderboard  All Web 728x90px 50 kB 70 Kč

Rectangle  All Web 336x280px 50 kB 70 Kč

PR článek Cena za 1 článek:  3 000 Kč

Soutěž Cena za PR článek + banner

Direct mail Cena za 1 adresáta:  0,5 Kč



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
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