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Nabídka spolupráce s portálem www.vodarenstvi.cz
KDO JSME?

CO NABÍZÍME?

 Nejvýznamnější vodárenský server v České republice nabízí
spolupráci Vaší společnosti

 P artneři můžou inzerovat formou banneru s proklikem
na vlastní korporátní nebo produktové stránky

 Nezávislý zdroj informací a zpravodajství o oboru obsahující
sekce pro laiky, odborníky, techniky i management

 J e možné zadávat textovou placenou inzerci a PR články

 Přináší každodenní zpravodajství z České republiky
i ze zahraničí

 J ako protiplnění server mimo jiné zveřejní informace
o novinkách, aktuálním dění nebo technických řešení
partnerů. Zaslané podklady jsou redakcí upraveny do novinářské
podoby dle domluvy s klientem

 10 tisíc přístupů měsíčně
 Nová grafická i obsahová podoba portálu od února 2017
 Portál s podporou vodárenských společností a dalších
oborových organizací (SOVAK ČR a další) provozuje nezisková
organizace zaměřující se na vzdělávání EduLudus (www.eduludus.cz)
 Z áběr portálu se postupně rozšiřuje o další sekce

C
 eny jsou stanoveny dle individuální domluvy v závislosti
na dlouhodobosti kampaně, rozsahu inzerce a dalších parametrech
 Inzerce již od 3 000 Kč za banner měsíčně dle dohody
O
 vašich produktech, službách a aktivitách se dozvědí
všichni, kdo působí v českém vodárenství, ale také laická
veřejnost

 P ortál je aktualizován na každodenní bázi několika příspěvky

Kontakt: inzerce@vodarenstvi.cz, +420 601 085 000

www.vodarenstvi.cz
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Ceník inzerce a reklamního plnění
BANNER
H
 orní polovina homepage
Umístění standardního banneru na homepage www.vodarenstvi.cz dle
technické specifikace dohodnuté s provozovatelem s proklikem na internetové
stránky zadavatele = 4 000 Kč/měsíc*;

 S podní polovina homepage
Umístění standardního banneru na homepage www.vodarenstvi.cz dle
technické specifikace dohodnuté s provozovatelem s proklikem na internetové
stránky zadavatele = 3 000 Kč/měsíc;

 Z ápatí homepage – logo partnera s proklikem
na jeho internetové stránky = 1 500 Kč/měsíc;

 Leaderboard + statické pozadí
(celé záhlaví a boční části stránky okolo základního obsahu) = 15 000 Kč/měsíc;

Dlouhodobá spolupráce je zvýhodněna!
Platí pro všechny formy plnění výše
 P ři kontinuální spolupráci v trvání 3 měsíce je poskytnuta sleva 10 %;
 P ři kontinuální spolupráci v trvání 3–6 měsíců je poskytnuta sleva 15 %;
 P ři kontinuální spolupráci v trvání 6 měsíců a více je poskytnuta sleva 20 %;
 P ři dlouhodobější spolupráci je možné vizuální podobu bannerů měnit (1x měsíčně);
G
 rafickou podobu banneru zajišťuje objednavatel. V případě dohody je schopen
provozovatel vytvořit grafický návrh banneru za 1 500 Kč/1 banner
(cena zahrnuje 2 korektury návrhu).
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REKLAMNÍ TEXT
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R
 eklamní sdělení ve formě souvislého textu doplněného fotografií

290 x 290 px

v délce 1 normostrany (1800 znaků včetně mezer + jedna fotografie)
s umístěním jako dlaždice v prostřední řadě na homepage po dobu
1 týdne a dále v archivu příslušné sekce = 3 000 Kč.
Každý začátek další normostrany = 1 000 Kč;
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R
 eklamní sdělení ve formě souvislého textu doplněného fotografií

Prostor
pro Váš redakční text

v délce 1 normostrany (1 800 znaků včetně mezer + jedna fotografie)
s umístěním jako dlaždice ve spodní řadě na homepage po dobu 1 týdne
a dále v archivu příslušné sekce = 2 000 Kč.
Každý začátek další normostrany = 1 000 Kč.
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Při dlouhodobé spolupráci budou poskytnuty slevy
ve formě těchto balíčků:
A) 3 reklamní sdělení během maximálně 6 měsíců = 5 000 Kč;

290 x 290 px

B) 6 reklamních sdělení během maximálně 12 měsíců = 8 000 Kč;
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C)  Jiná kalkulace a počet reklamních sdělení dle individuální dohody mezi
zadavatelem a provozovatelem.

ZPRACOVÁNÍ REKLAMNÍHO TEXTU
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 P rovozovatel nabízí zpracování reklamního, produktového případně
technického textu do podoby standardního novinářského
materiálu = 800 Kč/normostrana. Za každou další začatou normostranu
bude účtováno 500 Kč/začatá normostrana;

 Z pracovaný materiál bude umístěn na homepage www.vodarenstvi.cz
po dobu minimálně 1 týdne, v následujícím období bude umístěn v archivu
příslušné sekce = 2 500 Kč;

M
 ateriál bude označen jako reklamní sdělení;
D
 alší formy reklamní spolupráce je možné dohodnout individuálně
s obchodním zástupcem portálu www.vodarenstvi.cz.
* Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH

Kontakt: inzerce@vodarenstvi.cz, +420 601 085 000
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