
Ceník inzerce    eFotbal.cz

Fotbalový portál eFotbal.cz patří s více než třemi 

a půl miliony přístupů za rok k největším tuzem-

ským sportovním serverům. Kromě aktuálního 

zpravodajství z nejprestižnějších fotbalových 

lig jako je anglická Premier Leaque či španělská 

Primera Division informuje obšírně také o české 

Synot lize a mnoha dalších fotbalových soutě-

žích. Samozřejmostí jsou také zajímavé autor-

ské blogy či statistické zajímavosti.

Počet návštěv měsíčně* 251 855

Počet zobrazení měsíčně* 845 479

Počet RU měsíčně* 78 039

*data z GoogleAnalitics 8/2015
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MegaBoard – 990x200 px
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HOTLINE: +420 234 776 880  •  Fax: +420 234 776 776  •  E-mail: reklama@hypermedia.cz

ALLWEB

Megaboard 990x200 px

    banner umístěný v hlavičce webu, viditelný na každé stránce či podstránce

Skyscraper 160x600 px

    banner se nachází v horní části webu (úroveň očí), napravo od obsahu 

    a posouvá se dolů s obrazovkou
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Background image

 Reklama sestává z obrázku, který je zobrazen v podobě pozadí na webové stránce. 

 Výhodou je okamžité upoutání pozornosti. Klikatelnost pozadí lze nastavit.

BACKGROUND IMAGE
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VideoRollband

 Video Rollband se pohybuje společně s tím, jak návštěvník roluje stránkou,  

 přičemž zůstává stále na stejné pozici okna. Formát může být 

 minimalizován do pravého okraje po určitém čase.
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VideoRollband

VIDEOROLLBAND
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název pozice Umístění Velikost (px) Velikost (kB)
K dispozici IMP/

týden
Základní CPT

MegaBoard Allweb 990x200 100 140 000  140 Kč 

Skyscraper Allweb 160x600 100 140 000  130 Kč 

Nestandardní formáty

BackGround Image 300 Kč / 1000 zobrazení

Video Rollband 280 Kč / 1000 zobrazení

Geografi cké cílení na regiony a města + 30 %

Retargeting + 40 %

Nastavení omezení na počet zobrazení (capping)

Například maximálně 5 zobrazení na jednoho uživatele + 15 %    


