CENÍK INZERCE

www.casopisdomov.cz

webová verze

pro rok 2019

Časopis:
Časopis s dlouhou tradicí a moderními názory,
věnuje se všemu, co souvisí s pořízením bydlení
i jeho zařízení, dává praktické rady a nápady,
neopomíjí ani design a umění v interiéru. Domov
představuje stálici na trhu časopisů o bydlení.
K jeho přednostem patřila vždy především: stabilita
a věrnost jeho čtenářů, serioznost informace
a dobrá odborná úroveň.

pěkných věcech a současně se zajištěnými příjmy,
které shánějí informace pro vybavení svého
vlastního bydlení. Svůj názor se snaží dál tříbit
rozmanitostí příkladů, nápadů a množstvím co
nejkvalitnějších informací.
Návštěvnost webu:
Měsíčně si na našem webu prohlédnou čtenáři cca
5000 stránek.

Cílová skupina:
Hlavně mladé ženy s vyhraněným názorem na
styl bydlení, s kultivovaným vkusem, touhou po

Ceník inzerce
formát
Full Banner
Branding
P.R. článek

Prolink
Direct mailing

Video

šířka × výška

Cena v Kč bez DPH
1 měsíc

1 týden

468 × 60 px

30 000,-

10 000,-

240 kB

75 000,-

-

Popis služby

Umístění a období

Cena v Kč bez DPH

2000 znaků, foto,
logo, kontakty

týden home page
nadále v archivu
rubriky

10 000,-

odkaz na web
klienta

300,-

tvorba a rozeslání
newsletteru

10 000 – 20 000
e-mailových
adres z vlastní
databáze

grafický návrh:
3 500,rozeslání:
2,50/e-mail

20 MB

týden home page
nadále v archivu
rubriky

15 000,-

Technické podmínky pro podklady

Obchodní podmínky

Banery
Formát gif, maximálně 30 kB.

Obchodní podmínky inzerce na webu
www.casopisdomov.cz

Podklady pro výrobu banerů
Minimální rozlišení pro fotografie je 640×480 bodů
a více, podporované formáty jpg, png.

Kontakty

Textové podklady ve formátu doc bez vložených
obrázků, v textu uvedeno, kam mají být do textu
vloženy fotografie, včetně jejich názvu souboru.
Logo ve formátu jpg, png.
Cílová url
Cílová url musí odkazovat na webovou stránku
zobrazitelnou v běžných prohlížečích.

Manažer titulu: Romana Klímová
tel.: 226 517 942
fax: 226 517 938
mobil: 777 292 566
e-mail: romana.klimova@provolnycas.cz
facebook.com/www.casopisdomov.cz

