
HledamZdravi.cz www.HledamZdravi.cz

Typ: internetový magazín Chirurgie Choroby pohybového ústrojí Nespavost Příznaky

Oblast: péče o zdraví Choroby časté v dětském věku Choroby smyslových orgánů Očkování Psychologie

Cílová skupina: široká veřejnost Choroby dýchacího ústrojí Choroby trávicího ústrojí Oftalmologie Revmatologie

Primární region: Česká republika Choroby imunitního systému Choroby žláz s vnitřní sekrecí Onkologie Sex a vztahy

Spuštění: červenec 2007 Choroby kožní Infekční choroby Pediatrie Stomatologie

Unikátní uživatelé měsíčně: 24 497 Choroby krve a lymfy Kardiologie Poradna Těhotenství

Zhlédnutí měsíčně: 38 676 Choroby močopohlavního ústrojí Kouření a drogy Poruchy výživy Úrazy

Kontakty: Choroby nervové soustavy Mýty o zdraví Práva pacientů Urologie

Choroby oběhové soustavy Nemoci Proti únavě Zdravá výživa

Celý web (all web)

Formát reklamy Rozměr Maximální velikost Cena za týden Garance impresí CPT
AD format pixel format maximum size price per week guaranteed impressions CPT

Leaderboard 728 × 90 100 kB 1 000 Kč 9 000 111 CZK

Wide Skyscraper 160 × 600 100 kB 800 Kč 9 000 89 CZK

Big Rectangle 336 × 280 100 kB 800 Kč 9 000 89 CZK

Big Square 300 × 300 100 kB 800 Kč 9 000 89 CZK

Full Banner 468 × 60 100 kB 800 Kč 9 000 89 CZK

Placená zpráva + odkaz *) max. 4000 znaků - 800 Kč 9 000 89 CZK

╚► další zpětný odkaz SEO link - 300 Kč - -

týdně/weekly

*) nadpis max. 60 znaků, perex max. 250 znaků, text celkem do 4000 znaků, 2–3 ilustrace (šířka min. 200 px) + 1 zpětný odkaz

Odborné sekce

Formát reklamy Rozměr Maximální velikost Cena za týden
AD format pi×el format maximum size price per week

Full Banner 468 × 60 100 kB 500 Kč

Placená zpráva + odkaz max. 4000 znaků - 500 Kč

Branding 1920 × 1200 160 kB 1 000 Kč

Speciální formáty (specialities) Na Speciální formáty se nevztahují slevy.

Formát reklamy Rozměr Maximální velikost Cena
AD format pi×el format maximum size price

Aktivní odkaz v článku SEO link - 300 Kč

Zpětnovazební box v článku SEO link - 500 Kč

Partner celého webu (logo, link) 173 × 160 100 kB 600 Kč

Full Banner u 10 článků/3 měsíce 468 × 60 100 kB 2 000 Kč

Slevy (slevy se nevztahují na Speciální formáty)

2–4 týdny 10 %

5–8 týdny 15 %

9 a více týdnů 20 % Ceny jsou uvedeny bez 21% DPH

Textové podklady: libovolný textový formát

Storno Grafické podklady: JPG, GIF, html5

14–8 dnů před vydáním 50 % Uzávěrka podkladů: 3 pracovní dny před zveřejněním

7 a méně dnů před vydáním 100 % Platnost ceníku: od 1. 1. do 31. 12. 2017

•  umístění prolinkovaného full banneru do 10 Vámi vybraných článků po dobu

3 měsíců, cena je celková za celé období

Odborné sekce:

•  nadpis max. 60 znaků, perex max. 250 znaků, text celkem do 4000 znaků, 2–3 ilustrace 

(šířka min. 200 px) + 1 zpětný odkaz

•  trvalý odkaz (minimálně na 1 rok), aktivní odkaz ve zprávě, článku či PR článku, cena je za 

vytvoření jednoho aktivního odkazu

•  trvalý odkaz (minimálně na 1 rok), PR vsuvka v článku s aktivním odkazem

a kontakty

•  exkluzivní umístění loga či prolinkovaného banneru na prestižní pozici vpravo nahoře – 

minimálně 3 měsíce, cena je za 1 měsíc

•  prolinkované pozadí, obří obrázek o rozměru 1920 × 1200 px; aktuivní zóna je 230 px nad 

hlavním sloupcem a po stranách webu
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