
Portál Dřevostavitel.cz se zaměřuje na stavbu, vybavení a byd-

lení zejména u dřevostaveb. Obsahem jsou především redakční 

články a kalkulačky, které čtenářům poskytují kvalitní a nezá-

vislé informace o stavbě domu, materiálech a vybavení domu. 

Informace tak zde najdou nejen ti, co řeší stavbu dřevostavby, 

ale i jednotlivé části jakéhokoli domu jako jsou pergoly, terasy, 

střechy, komíny, podlahy, okna, dveře, atd. Jednotlivé články a 

kalkulačky jsou ve vyhledávačích velmi dobře indexované a celý 

portál podporuje velmi široká facebooková skupina, kterou tvo-

ři přes 35 tisíc aktivních fanoušků. 

Počet návštěv měsíčně*: 125 648

Počet uživatelů*: 99 706

Počet Zobrazení stránek*: 496 219

*Zdroj: Google Analytics 03/2017
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Detail článku

Leaderboard horní
728x90px (50 kB)

Leaderboard spodní
728x90px (50 kB)

Leaderboard horní 728x90px (50 kB) 

– Banner umístěný pod hlavičkou webu.

Leaderboard horní 728x90px (50 kB) 

– Banner umístěný pod hlavičkou webu.
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Výpis článků

Full banner
468x60px (50 kB)

Full banner 468x60px (50 kB) 

– Banner je umístěný ve spodní části pod výpisem článků.
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Nestandardní formáty

Branding –1920x1080px a šířka webu 970px (250 kB) 

– Brandové zabarvení stránky.
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Ceník

Standardní formáty

Nestandardní formáty

Název pozice Umístění Rozměr Velikost CPT

Leaderboard horní Články 728x90 50 kB 190 Kč

Leaderboard spodní Články 728x90 50 kB 190 Kč

Full banner Výpis článků 468x60 50 kB 130 Kč

Název pozice Umístění Velikost CPT

Branding  All web 250 kB 310 Kč

Všechny výše uvedené ceny jsou bez DPH 21%

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 %



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 - 20:00

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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