
Ceník
BandZone.cz

64 %36 %

Počet návštěv / měsíčně*: 633 308

Počet uživatelů / měsíčně*: 346 706

Počet zobrazení / měsíčně*: 2 668 727

*Zdroj: Google Analytics 4/2017

Bandzone.cz je nejrozsáhlejší komunita kapel a jejich 
fanoušků na českém internetu. Díky těmto stránkám 
už vám nikdy neuteče nová skladba, klip, album nebo 
koncert oblíbené kapely.
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HomePage

Leaderboard
998x250px 
(50 kB) 
– Banner umístěný 
ve horní části webu.

Square 300x300px 
(50 kB) 
– Banner umístěný 
uprostřed webu 
na pravé straně 
a vlevo ve spodní 
části webu.

Skyscraper
120x600px
 (50 kB) 
– Banner umístěný 
na pravé straně 
části webu.

Footerboard
970x250px
 (50 kB) 
– Banner umístěný 
ve spodní části webu.

Leaderboard 998x250px (50 kB)

Footerboard 970x250px (50 kB)

Skyscraper
120x600px

(50 kB)

Square
300x300px

(50 kB)
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Podstránka 1

Leaderboard
998x250px 
(50 kB) 
– Banner umístěný 
ve horní části webu.

Sticky Wide Skyscraper 
300x600px 
(50 kB) 
– Rollovací banner umístěný 
v pravé části webu.

Footerboard
970x250px
 (50 kB) 
– Banner umístěný 
ve spodní části webu.

Leaderboard 998x250px (50 kB)

Sticky Wide 
Skyscraper
300x600px

(50 kB)

Footerboard 970x250px (50 kB)
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Podstránka 2

Leaderboard
998x250px 
(50 kB) 
– Banner umístěný 
ve horní části webu.

Square
300x300px 
(50 kB) 
– Banner umístěný 
v pravé části webu.

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

Footerboard
970x250px
 (50 kB) 
– Banner umístěný 
ve spodní části webu.

Leaderboard 998x250px (50 kB)

Wide Skyscraper
300x600px

(50 kB)

Square 
300x300px (50 kB)

Footerboard 970x250px (50 kB)
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Branding 1920x1080 a šířka webu 855px (200 kB) – Brandové zabarvení stránky.

U-Branding - 1920x1080 a šířka webu 855px (200 kB) – Brandové zabarvení stránky včetně horní části 
nad hlavičkou webu.

Nestandardní formáty
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Nestandardní formáty

Full screen overlay 
640x480px (200 kB)

FullScreen Overlay – 640x480px (200 kB) 

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

Rollband – max. šířka 980 a max. výška 200px (video do 200 kB)
– Reklamní formát zobrazující se nad obsahem ve spodní části webu. Lze zavřít křížkem. Posouvá s obrazovkou, 
jak uživatel scroluje stránkou.

Video Rollband – max. šířka 980px a max. výška 200px (video do 200 kB)
– Videobanner obsahující video. Je možné doplnit grafickým bannerem.
– Tato reklama se posouvá s obrazovkou, jak uživatel scroluje stránkou.

Video Rollband 
max. šířka 980px a max. výška 

200px (video do 200 kB)
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Ceník

Standardní formáty

Nestandardní formáty

Název pozice Umístění Rozměr Velikost CPT

Wide Skyscraper Podstránka 300x600px 50 kB 110 Kč

Square  All Web 300x300px 50 kB                90 Kč

Leaderboard  All Web 998x200px 50 kB 130 Kč

Skyscraper  Homepage 120x600px 50 kB 80 Kč

Footerboard All Web 970x300px 50 kB 90 Kč 

Název pozice Umístění Velikost CPT

Branding  All Web 200 kB 260 Kč

U-Branding All web 200 kB 260 Kč

Rollband  All Web 200 kB 260 Kč

Full screen overlay  All Web  200 kB 260 Kč

Video rollband  All Web 200 kB 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 %



HyperMedia, a.s.
Doudlebská 1699/5, Praha 4 - Nusle, 140 00

IČ 27251748, DIČ CZ27251748
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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

HYPERMEDIA


