
Ceník
CDR.cz

90 %10 %

Počet návštěv / měsíčně*: 192 462

Počet uživatelů / měsíčně*: 115 655

Počet zobrazení / měsíčně*: 285 703 

*Zdroj: Google Analytics 3/2017

Web Cdr.cz přináší horké novinky a recenze ze světa 
spotřební elektroniky a počítačových her. K přečtení 
jsou zde pravidelně publikované články a blogy o tom, 
co právě teď letí v IT světě.
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Allweb

Middle banner 728x90 (50kB)

Square
300x300px

(50 kB)

Wide Skyscraper
300x600px

(50 kB)

Square
300x300px
(50 kB) 
– Banner umístěný uprostřed 
v pravé prostřední části webu.

Leaderboard 
970x210px 
(50 kB) 
– Banner umístěný nad 
hlavičkou webu.

Sticky Skyscraper 
160x600px
(50 kB) 
– Banner umístěný ve spodní 
části webu na pravé straně.

Wide Skyscraper 300x600px 
(50 kB) 
– Banner umístěný úplně 
vpravo.

Middle banner 728x90px
(50 kB) 
– Banner umístěný uprostřed 
webu. 

Leaderboard 970x210px (50 kB)

Sticky 
Skyscraper 
160x600px

(50 kB)
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Branding 1920x1080 a šířka webu 1080px (200 kB) – Brandové zabarvení stránky.

U-Branding - 1920x1080 a šířka webu 1080px (200 kB) – Brandové zabarvení stránky včetně horní části 
nad hlavičkou webu.

Nestandardní formáty
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Ceník

Standardní formáty

Nestandardní formáty

Název pozice Umístění Rozměr Velikost CPT

Square  All Web 300x300px 50 kB                80 Kč

Leaderboard All web 970x210px 50 kB                70 Kč

Sticky Skyscraper All web 160x600px 50 kB                           100 Kč

Wideskyscraper All web 300x600px 50 kB 80 Kč

Middle banner  All Web 728x90px 50 kB 90 Kč

Název pozice Umístění Velikost CPT

Branding  All Web 200 kB 230 Kč

U-Branding All web 200 kB 250 Kč

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 %

PR článek Cena za 1 článek / vložení natrvalo:  9 000 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

HYPERMEDIA
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