
Portál Spektum zdraví se věnuje především posky-
tování informací o tématech týkajících se zdravého 
životního stylu, fitness, wellness ale také řeší otázky 
vztahů a psychologii. Portál je zajímavý také tím, že 
se nebojí do mainstream obsahu řadit i více alter-
nativní pohledy na konkrétní témata, která bývají 
často především u ženských internetových uživate-
lů nejoblíbenější. 

Počet návštěv měsíčně*: 494 753

Počet uživatelů*: 376 511

Počet Zobrazení stránek*: 850 507

*Zdroj: Google Analytics 12/2016

22 %78%

Věk:  18-24 25-34 35-44 45 a více

16% 31 % 23 % 32 %
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Homepage

Megaboard  
980x200px (50 kB)

Megaboard 980x200px (50 kB) 
– Banner umístěný v horní části nad hlavičkou.

Square 300x300px (50 kB) 
– Banner umístěný napravo v horní části stránky.

Square
300x300px 

(50 kB)
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Článek

Wide skyscraper 300x600px (50 kB) 
– Banner umístěný v pravé horní části webu.

Middle banner 485x60px (50 kB) 
– Banner umístěný v prostřední části stránky.

Wide skyscraper 
300x600px 

(50 kB)

Middle banner
485x60px (50 kB)
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Nestandardní formáty

Branding 1920x1080 a šířka webu 960px (200kB) – Brandové zabarvení stránky.

U-Branding - 1920x1080 a šířka webu 960px (200kB) – Brandové zabarvení stránky včetně horní části 
nad hlavičkou webu.
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Nestandardní formáty

DrawBridge - 2x160x600px a 750x300px (200 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)

Full screen overlay 
640x480px (50 kB)

FullScreen Overlay – 640x480px (200 kB) 

– Vyskakovací okno s vaší reklamou. Okno se automaticky po určitém čase zavře.
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Ceník

Standardní formáty

Nestandardní formáty

Název pozice Umístění Velikost CPT

Branding  All Web  200 kB 220 Kč

U-branding All Web 200 kB 240 Kč

DrawBridge  All Web  200 kB 260 Kč

Ful Screen overlay  All Web  50 kB 260 Kč

Další možnosti cílení vaší reklamy Navýšení ceny reklamy o

Geografické 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  All Web 300×300 50 kB 110 Kč

Megaboard  All Web 1000×200 50 kB 90 Kč

Middle banner Článek 485x60px 50kB 90 Kč

Wide Skyscraper Článek 300x600px 50 kB 110 Kč

PR článek Cena za 1 článek:  10 000 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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