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Web Appliště.cz je internetový magazín o produktech firmy Apple.
V současnosti obsahuje web kolem 6 700 článků, čte jej 100 000
návštěvníků měsíčně a počet fanoušků na Facebooku je 3 300 a na
Twitteru 5 000 followerů. YouTube kanál odebírá 3 800 odběratelů a
počet zhlédnutí videí překročil 550 000.
Inzerentům nabízíme k pronájmu prostory pro reklamní bannery,
publikaci PR článků a recenzí, zviditelnění na našich stránkách na
sociálních sítích (Facebook a Twitter) a umístění zpětných odkazů.
Při větším objemu sjednané inzerce poskytujeme balíčkové slevy,
po individuální domluvě.
Aktuální statistiku návštěvnosti zasíláme ve formě print screenu z
Google Analytics za posledních 30 dní.
Ceny jsou konečné, nejsme plátci DPH.

————————————————————————————

PR články
Reklamní článek sepíší naši redaktoři nebo si jej dodáte sami - cena
zůstává stejná. Délka článku je libovolná, stejně jako počet odkazů
a obrázků.
Publikování článku

1 600 Kč

Uveřejnení článku na našich soc. sítích - FB a Twitter (volitelně)

+ 300 Kč

Zvýraznění článku - větší náhledový obrázek, větší nadpis (volitelně)

+ 300 Kč

————————————————————————————
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Recenze
Článek, který sepíší naši redaktoři. Součástí je nafocení produktu
a zaslání produktu zpět.
Publikování recenze

2 300 Kč

Součástí je uveřejnění na soc. sítích Appliště a zvýraznění článku na webu

————————————————————————————————

Zpětné odkazy
Do již stávajících článků na webu (přes 6 700 článků) nabízíme umístění
zpětných odkazů. Se zadavatelem vždy vybereme po domluvě vhodný
článek a text, na který se nasadí. Odkaz je také možno vsadit kamkoliv
na web.
1 zpětný odkaz na 1 měsíc

800 Kč

1 zpětný odkaz na 2 měsíce

1 500 Kč

1 zpětný odkaz na 3 měsíce

2 200 Kč

1 zpětný odkaz na 4 měsíce

2 900 Kč

1 zpětný odkaz na 5 měsíců

3 500 Kč

Na delší časové období nebo více odkazů po domluvě

————————————————————————————————

Propagace na soc. sítích
Uveřejnění libovolného odkazu na našich soc. sítích. Pro Facebook
zajistíme ideální náhledový obrázek a vymyslíme poutavý text,
popřípadě dodá sám inzerent.
Příspěvek na FB (text+obrázek+odkaz)

600 Kč

Příspěvek na Twitteru (text+odkaz)

600 Kč

————————————————————————————————
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Bannery
Nabízíme několik ploch na umístění bannerů. Banner můžeme vytvořit
na míru nebo zašle inzerent.
Pozice

Rozměry

Cena / měsíc

Cena / rok

A1

1140 x 150 px

7 000 Kč

70 000 Kč

A2

450 x 100 px

4 500 Kč

45 000 Kč

C

300 x 300 px

3 500 Kč

35 000 Kč

D

750 x 150 px

4 500 Kč

45 000 Kč

Pod článkem

750 x 150 px

3 000 Kč

30 000 Kč

Nad článkem

750 x 150 px

4 000 Kč

40 000 Kč

Poznámka: Prosíme o zasílání bannerů ve 2x větších rozměrech na každé straně kvůli Retina rozlišení
(např: Banner C v rozlišení 600 x 600 px).

————————————————————————————————

Rozložení bannerů na webu
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