
Zahrada-Centrum.cz
Ceník inzerce

*Zdroj: Google Analytics 5/2016

35 %65 %

Počet návštěv / měsíčně*: 50 341

Počet uživatelů / měsíčně*: 43 623

Počet zobrazení / měsíčně*: 73 697

*Zdroj: Google Analytics 2/2017

18-24 25-34 35-44 45-54 55 a více

9 % 23 % 22 % 15 % 31%

Věk:

Web Zahrada-centrum si klade za cíl stát se vaším přehledným 

rádcem a pomocníkem v příjemných chvílích volna strávených 

venku na zahradě. Ať už hledáte konkrétní radu, odpověď na 

problém, nebo pouze inspiraci pro Vaši zahrádku, najdete již 

mnoho témat zodpovězených a popsaných v různých sekcích 

webu. V opačném případě neváhejte využít naší nabídky 

interakce pomocí dotazů v poradně, diskuze či mnoha dalších 

dostupných komunikačních kanálů. Naše redakce je tu pro vás a 

denně rozšiřuje množství témat probíraných na Zahradacentrum.



Homepage

LeaderBoard 728x90px (50kB)
- Banner umístěný nad hlavičkou webu.

Square 300×300px (50 kB)
- Banner umístěný v právě horní části 
obsahu webu

Skyscraper scticky 160×600px (50 kB)
- Reklama na pravé straně obsahu webu. 
Posouvá s obrazovkou, tak jak uživatel scroluje stránkou.

Leaderboard spodní 728x90px (50 kB)
- Banner umístěný v dolní části obsahu stránky.

LeaderBoard spodní 728x90px (50 kB)
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Square
300x300px
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Square
300x300px
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Článek

LeaderBoard 728x90px (50kB)
- Banner umístěný nad hlavičkou webu.

Square 300×300px (50 kB)
- Banner umístěný v právě horní části 
obsahu webu

Skyscraper scticky 160×600px (50 kB)
- Reklama na pravé straně obsahu webu. 
Posouvá s obrazovkou, tak jak uživatel scroluje stránkou.

Leaderboard spodní 728x90px (50 kB)
- Banner umístěný v dolní části obsahu stránky.

LeaderBoard spodní 728x90px (50 kB)

LeaderBoard 728x90px (50 kB)

Square
300x300px

(50 kB)

Square
300x300px

(50 kB)

Skyscraper 
scticky 

160x600px
(50 kB)
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Branding 1920x1080 a šířka webu 1120px (200kB) – Brandové zabarvení stránky.

Nestandardní formáty 4
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Video Rollband 
max. šířka 980px a max. výška 

200px (video do 5 MB)

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 5 MB)
– Videobanner obsahující video. Je možné doplnit grafickým bannerem.
– Tato reklama se posouvá s obrazovkou, jak uživatel scroluje stránkou.

Nestandardní formáty

Full screen overlay 
640x480px (50 kB)
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Ceník

Standardní formáty

Nestandardní formáty

Název pozice Umístění Rozměr Velikost CPT

LeaderBoard  All Web 728×90 50 kB 240 Kč

Skyscraper sticky  All Web 160×600 50 kB 200 Kč

Square  All Web 300×300 50 kB 200 Kč

LeaderBoard spodní  All Web 728×90 50 kB 200 Kč

Název pozice Umístění Velikost CPT

Branding  All web 250 kB 280 Kč

FullScreen Overlay  All web 150 kB  280 Kč 

Video Rollband  All web 5 MB 280 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 %
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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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