
Supertělo.cz je magazín, fitness sociální síť a sportovní 
obchod. Magazín denně vydává odborné články, videa a 
infografiky, které pomáhají čtenářům se zdravým životním 
stylem. Sociální síť umožňuje čtenářům navzájem se moti-
vovat, či inspirovat přes sdílení motivace, jídel, tréninků a 
proměn. Obchod s doplňky stravy, cvičebními pomůckami, 
knihami a dalším zbožím každý týden vytváří akční nabíd-
ky, které se propojují i s odbornými články, aby návštěvník, 
či sportovec měl ihned možnost svoji zdravou cestu zreali-
zovat a nemusel být odkázán na jiné stránky, či služby.

 

Počet návštěv měsíčně*: 56 135

Počet uživatelů*: 18 234

Počet Zobrazení stránek*: 79 315

*Zdroj: Google Analytics 1/2017

Ceník
Supertělo.cz
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All web

Top Banner
1920x500px (50 kB)

Top Banner 1920x500px (50 kB) 
– Velká bannerová plocha umístěna nad hlavičkou webu.
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All web

Wide Skyscraper 300x600px (50 kB) 
– Banner umístěný na levé straně od obsahu webu. Pohybuje se společně s obrazovkou, tak jak uživatel scroluje.

Wide Skyscraper 
300x600px

(50 kB)
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Nestandardní formáty

Branding –1920x1080px a šířka webu 1050px (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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Full Screen Overlay 
640x480px (50 kB)

Video Rollband 
max. šířka 980px a max. výška 

200px (video do 10MB)

Full Screen 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.

Nestandardní formáty
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Standardní formáty

Nestandardní formáty

Název pozice  Umístění  Velikost CPT

Branding  All Web  250 kB 300 Kč

DrawBridge*  All Web  150 kB 340 Kč

Full Screen Overlay*  All Web  50 kB 320 Kč

Video Rollband*  All Web  10 MB 380 Kč

Název pozice  Umístění  Rozměr  Velikost CPT

Top Banner  All Web 1920x500 50 kB 290 Kč

Wide Skyscraper All Web 300x600 50 kB 160 Kč

Ceník

*Minimální capping 3 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

KONTAKTY

HYPERMEDIA
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