
Na serveru Český-jazyk.cz, jednom z největších stu-

dentských portálů v zemi, naleznete obsáhlý čte-

nářský deník, stovky úryvků z knížek - tzv. čítanku, 

u některých spisovatelů životopis a v neposlední 

řadě neustále se rozšiřující databázi slohových prací 

či slovníček pojmů z literatury a mluvnice.

Počet návštěv měsíčně*: 481 573

Počet uživatelů*: 285 553

Počet Zobrazení stránek*: 1 318 455

*Zdroj: Google Analytics 04/2017
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Homepage

Square pozice 1, 300x300px (50kB)

– Reklama umístěna vlevo nahoře pod hlavním menu.

Square pozice 2, 300x300px (50kB)

– Reklama umístěna vlevo nahoře pod prvním square 

bannerem.

Skyscraper
120x600px 

(50 kB)

Leaderboard  
1000x100px (50 kB)

Skyscraper 120x600px (50kB)

– Reklama umístěna vpravo vedle webu.

Leaderboard 1000x100px (50kB)

– Reklama umístěna nad webem.

Wide Skyscraper 300x600px (50kB)

– Reklama umístěna vlevo v polovině webu.

Wide Skyscraper
300x600px 

(50 kB)

Square 1
300x300px 

(50 kB)

Square 1
300x300px 

(50 kB)
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Branding 1920x1080 a šířka webu 1000px (250kB) – Brandové zabarvení stránky.

U-Branding - 1920x1080 a šířka webu 1000px (250kB) – Brandové zabarvení stránky včetně horní části 

nad hlavičkou webu.

Nestandardní formáty
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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.

Rollband – 1000x300px (100 kB)

– Banner ve spodní části obrazovky, který roluje spolu se stránkou. 
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Ceník

Standardní formáty

Nestandardní formáty

Název pozice Umístění Velikost CPT

Rollband All web 200 kB 280 Kč

Video Rollband All web 200 kB 320 Kč

Branding All web 200 kB 280 Kč

U-Branding  All Web 200 kB 300 Kč

FullScreen Overlay  All Web 200 kB 320 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

Square pozice 1 All web 300x300 50 kB 120 Kč

Square pozice 2 All web 300x300 50 kB 105 Kč

Skyscraper - pravý All web 120x600 50 kB 105 Kč

Leaderboard All web 1000x100   50 kB 105 Kč

Wide Skyscraper All web 300x600 50 kB 155 Kč

PR článek Cena za 1 článek:  6 000 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
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