BRONZE

SILVER

INZERCE na jednu stranu

PR článek na dvě strany

Titulní strana

+ PR článek na jednu stranu

nebo PR článek s INZERCÍ

+ PR článek na dvě strany

(PRINT - inzerce nebo článek)
(ONLINE)

GOLD

(PRINT + ONLINE)

na dvě strany (PRINT + ONLINE banner
nebo video)

(PRINT)

(PRINT + ONLINE)

• Prezentace na webové stránce časopisu Reportáže
z průmyslu (www.reportazezprumyslu.cz)

• Prezentace na webové stránce časopisu Reportáže
z průmyslu (www.reportazezprumyslu.cz)

• Prezentace na webové stránce časopisu Reportáže
z průmyslu (www.reportazezprumyslu.cz)

• Facebook – Reportáže z průmyslu (podpora: cíleně
spuštěné propagace)

• Facebook – Reportáže z průmyslu (podpora: cíleně
spuštěné propagace)

• Facebook – Reportáže z průmyslu (podpora: cíleně
spuštěné propagace)

• Twitter + LinkedIn

• Twitter + LinkedIn

45 000 Kč

• Twitter + LinkedIn

55 000 Kč

U všech variant tisk + online - jeden měsíc jako první článek, dále bude zůstávat na webu po dobu 1 roku.

UKÁZKA FACEBOOK
Dosah přes 40 000 uživatelů, zobrazení článků přes 110 000, interakce (komentáře, sdílení) přes 8 000.

PR článek: je zaslán zákazníkem nebo vytvořen formou naší redakční spolupráce – rozhovor (otázky a odpovědi).
Uvedené ceny již zahrnují grafické zpracování, ilustrační fotografie a také jazykovou korekturu. Samozřejmostí je odsouhlasení zákazníka před tiskem a zveřejněním.

85 000 Kč

CENÍK
PREZENTACÍ
NA WEB

Amazing Media, s.r.o.
Valová 2357/8 789 01 Zábřeh
tel.: +420 739 662 709
e-mail: redakce@amazingmedia.cz
www.reportazezprumyslu.cz

ROZVRŽENÍ STRÁNKY

GOLD pouze online

VIDEO, BANNER

PR článek s upoutávkou „Úvodní foto“

bude na webu umístěn po dobu za cenu:

GOLD

bude na webu umístěn po dobu za cenu:

2 týdny .................................................................... 19 000 Kč

1 měsíc ...................................................................... 18 900 Kč
3 měsíce ............................................................... 29 800 Kč
6 měsíců ............................................................... 45 900 Kč

1 měsíc ..................................................................... 29 000 Kč
3 měsíce ................................................................. 39 000 Kč

SILVER + BRONZE pouze
online
PR článek s upoutávkou na hlavní
straně webu pod úvodní fotkou

SILVER
+
BRONZE

VIDEO

1 rok .......................................................................... 89 000 Kč

VIDEO

BANNER

bude na webu umístěn po dobu za cenu:
2 týdny ..................................................................... 15 000 Kč
1 měsíc ..................................................................... 19 000 Kč

BANNER

3 měsíce ............................................................... 29 000 Kč

BANNER

Po všechny články platí: V rozsahu 2-3 norm ostrany doplněné o 1-3 obrázky –
článek je umístěn na hlavní straně webu po určitou dobu, následně je uložen do
sekce dle tématu. Při využití nabídky na 3 nebo 6 měsíců nebo 1 rok je možnost
jednou za měsíc článek vyměnit/aktualizovat.

Při využití nabídky na 6 měsíců nebo 1 rok je možnost jednou za 3 měsíce
banner/video vyměnit/aktualizovat.

