Ceník inzerce
Leden 2020

Vypracováno dne 3. ledna 2020

Stručné představení titulu

Publikum

Moderní Gentlemani, to je mladý online magazín pro muže - moderní
rytíře. Obsahově je zaměřen na témata o bontonu, kvalitním a luxusním
oblékání, péči o zevnějšek, byznysu i osobním rozvoji. Cílovou skupinou
projektu jsou především podnikatelé, manažeři, vedoucí pracovníci
apod.

Údaje o návštěvnosti

(za měsíc prosinec 2019; měřeno Google Analytics)

Návštěvy

5 185

Unikátní uživatelé

4 077

Zobrazení

8 685

Průměrný čas (m:s)

2:35

PC/mobil/tablet

14% / 82% / 4%

*ceny jsou orientační. Jsme plně otevřeni jednání.

Ⅰ

POLOŽKA
Reklamní článek
INTERNAL
Reklamní článek
STANDARD
Reklamní článek
PREMIUM

Ⅱ

Ⅲ

Ceník reklamních článků
CENA

300 Kč

400 Kč

500 Kč

STANDARD s
propagací na
sociálních sítích
projektu.

CENA

OBSAH

Textový odkaz
SIDEBAR

100 Kč / měsíc

Externí odkaz s krátkým
textem, který přesně popisuje
cílovou internetovou stránku
v sekci “Partneři”

Textový odkaz
BELOWPOST

200 Kč / měsíc

Externí odkaz s krátkým
textem, který přesně popisuje
cílovou internetovou stránku
pod každým příspěvkem.

CENA

OBSAH
Grafický banner umístěný v
postranní liště webu - na
počítači se zobrazuje na
všech stránkách.

Reklamní banner
SIDEBAR

50 Kč / týden

Reklamní banner
BELOWPOST

100 Kč / týden

Grafický banner umístěný pod
každým publikovaným
příspěvkem. Zobrazení na
všech zařízeních.

Reklamní banner
FOOTER

150 Kč / týden

Grafický banner umístěný v
patičce webu. Zobrazení na
každé stránce webu na všech
zařízeních.

Ⅳ

Ceník textové reklamy
POLOŽKA

POLOŽKA

OBSAH
Článek bez odkazů
na jinou
internetovou
stránku s trvalým
umístěním.
Běžný reklamní
článek s limitem
pro externí odkazy
(3) s trvalým
umístěním.

Ceník bannerové reklamy

Další služby spojené s inzercí
POLOŽKA

CENA

OBSAH

Soutěž

Po domluvě

Uspořádání soutěže se řeší
plně individuálně. Pořádat se
může přímo na magazínu,
případně sociálních sítích.
Výhru vždy poskytuje
inzerent.

Sepsání článku

400 Kč / NS

Sepsání reklamního článku na
míru jedním z redaktorů
magazínu. Publikace se platí
dle ceníku reklamních článků.

Kontakt
inzerce@moderni-gentlemani.cz
Na emaily odpovídáme do 24 hodin.

UPOZORNĚNÍ - V zájmu inzerenta i čtenářů přijímáme pouze reklamu, která je
vhodná pro cílovou skupinu magazínu.
*ceny jsou orientační. Jsme plně otevřeni jednání.

Děkujeme za zájem a budeme se těšit
na Váš kontakt a případnou spolupráci.

