Naše Jablonecko, s. r. o.

Nabídka pro prezentaci

Vážení obchodní klienti,

zpravodajské portály

zpravodajské portály ze skupiny Naše Jablonecko, s. r. o. patří mezi nejsledovanějšími

seriózními zpravodajskými weby v daných regionech. Portál Naše Jablonecko je jednič-

kou v počtu fanoušků na facebooku a hlavně četnosti webu v okrese Jablonec nad Nisou,
portál Naše Pojizeří totéž splňuje v okrese Semily.

Skupina Naše Jablonecko, s. r. o., existuje od konce roku 2010 a získala i bez podpory

velkých finančních skupin oblibu a přízeň tisíců čtenářů. Zejména díky tomu, že přináší
aktuální originální a na nikom nezávislé všeobecné regionální zpravodajství.

Portál Naše Jablonecko sleduje samostatně v průměru 4523 unikátních čtenářů denně,

kteří shlédnou denně až 9400 stránek, web má 8662 fanoušků na facebooku.

Portál Naše Pojizeří sleduje samostatně v průměru 2350 unikátních čtenářů denně, kte-

ří shlédnou denně až 4023 stránek, web má přes 4250 fanoušků na facebooku.

Celkem tak může skupina Naše Jablonecko nabídnout přibližně 7873 unikátních čtená-

řů denně a disponuje téměř 12673 fanoušky na facebooku.

Denně na všech našich webech přibude od tří do patnácti originálních nových článků.

Přinášíme denní zpravodajství z celého Jablonecka a Semilska, které připravuje zkušený
tým novinářů, který by Vás rád na tomto portálu informoval o veškerém dění, jež život

lidem v našem regionu přináší. Kromě zpravodajských a publicistických žánrů, zde najdete i obrazové zpravodajství fotografie a videa. Rádi bychom Vám posloužili i kvalitním
servisem kulturním, sportovním či dopravním.

Nabízíme možnost prezentace dění v obci formou článků, obrazového zpravodajství, ale

také formou kulturních nebo sportovních pozvánek.

Jiří Endler

jednatel společnosti

tel. 724 290 784,

email: endler@nasejablonecko.cz
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Zpravodajské portály ze skupiny Naše Jablonecko, s. r. o. patří
mezi nejsledovanějšími seriózními zpravodajskými weby v daných regionech. Portál Naše Jablonecko je jedničkou v počtu fanoušků na facebooku a hlavně četnosti webu v okrese Jablonec
nad Nisou, portál Naše Pojizeří totéž splňuje v okrese Semily.

Skupina Naše Jablonecko, s. r. o. existuje od konce roku 2010 a
získala i bez podpory velkých finančních skupin oblibu a přízeň
tisíců čtenářů. Zejména díky tomu, že přináší aktuální originální a na nikom nezávislé všeobecné regionální zpravodajství.

Portál Naše Jablonecko sleduje samostatně v průměru 4523
unikátních čtenářů denně, kteří shlédnou denně až 9400 stránek, web má 8662 fanoušků na facebooku.
Portál Naše Pojizeří sleduje samostatně v průměru 2350 unikátních čtenářů denně, kteří shlédnou denně až 4023 stránek,
web má přes 4250 fanoušků na facebooku.

Celkem tak může skupina Naše Jablonecko nabídnout přibližně 7873 unikátních čtenářů denně a disponuje téměř 120624
fanoušky na facebooku.
Denně na všech našich webech přibude od tří do patnácti originálních nových článků, takže se rozhodně nejedná o žádnou
„prázdnou schránku“, kterých je na internetu habaděj a ač se
chlubí vysokými statistikami, tak jsou často nepravděpodobné.

Naše Jablonecko, s. r. o.

Možnost prezentace a reklamy:
1. Bannerová reklama

V současné době nabízíme 5 velikostí a umístění reklamních bannerů. Bannery mohou být jak
pohyblivé (GIF, FLASH) tak i statické (JPG, BMP atd.). Každý z bannerů nabízí možnost „prokliknutí“ na webové stránky klienta.

2. Propagace

Obsahuje založení akce do kalendáře na webových stránkách a umístění pozvánky s případnou fotografií a kontaktem na provozovatele.

Dále na stránkách zpravodajského portálu www.nasejablonecka.cz nabízíme reklamu ve formě PR článku, který případného zákazníka seznámí s vaší činností. Inzerát lze využít také jako
produktovou inzerci - pozvánku na Vámi pořádané akce. PR článkem ale může být i oficiální
tisková zpráva.
Texty v rozsahu do 2000 znaků - 5 fotek, weblink, 2000 korun plus 21% DPH
Texty v rozsahu od 2000 - 5000 znaků - 15 fotek - weblinky - 3000 korun plus 21% DPH
Texty v rozsahu nad 5000 znaků - 30 fotek, weblinky, 4000 korun plus 21 %DPH
Reklamní texty zůstávají v historii článků a jsou rovněž sdíleny na FCB

Získání přístupu na vkládání a editace vlastních textů a fotek přímo na www.nasejablonecko.
cz, čímž se přenos zprávy ke čtenáři zrychlí.
Vytvoření strany v rámci zpravodajského portálu, s možností stále prezentace činnosti a odkazy na oficiální webové strany a prolinky na texty.

Inzertní poradce
David Průcha
inzerce@nasejablonecko.cz
+420 723 099 416

Naše Jablonecko, s. r. o.

Ceník bannerové reklamy www.
nasejablonecko.cz
Ceník reklamních bannerů na týden:

MEGA banner

990x100 pix.

5000 Kč

VERTICAL banner

120x600 pix

3000 Kč

BOX banner

120x60 pix

TOP banner

FULL banner

full banner dole

320x90 pix
468x60 pix
600x90 pix

3000 Kč
2000 Kč
1000 Kč
1500 Kč

Ceník reklamních bannerů na měsíc:

MEGA banner

990x100 pix.

16000 Kč

VERTICAL banner

120x600 pix

9000 Kč

BOX banner

120x60 pix

TOP banner

FULL banner

full banner dole

320x90 pix
468x60 pix
600x90 pix

9000 Kč
6000 Kč
3000 Kč
3500 Kč

Všechny ceny uvedené v ceníku Naše Jablonecko, s. r. o. jsou uvedeny bez DPH.
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Ceník bannerové reklamy
www.nasepojizeri.cz
Ceník reklamních bannerů na týden:

MEGA banner

990x100 pix.

3500 Kč

VERTICAL banner

120x600 pix

2000 Kč

BOX banner

120x60 pix

TOP banner

FULL banner

320x90 pix
468x60 pix

2000 Kč
1000 Kč
500 Kč

Ceník reklamních bannerů na měsíc:

MEGA banner

990x100 pix.

10000 Kč

VERTICAL banner

120x600 pix

7000 Kč

BOX banner

120x60 pix

TOP banner

FULL banner

320x90 pix
468x60 pix

7000 Kč
3000 Kč
2500 Kč

Všechny ceny uvedené v ceníku Naše Jablonecko, s. r. o. jsou uvedeny bez DPH.

Ceníky inzerce na zpravodajského
portálu Naše
Naše
Jablonecko
s. s.r.o.
r.s.r.o.
o.
Ceník inzerce
NašeJablonecko,
Jablonecko

Velikosti reklamních bannerů
MEGA banner 990x100 pix

VERTICAL banner 600x120 pix
TOP banner 320 x 90 pix

Full banner 468x60 pix

Box 120x60 pix
Full banner 600x 90 pix - dole

Ceník výroby reklamních bannerů
Typ banneru

cena

statický (jpg, bmp)

500,−

animovaný (gif, flash)

1000,−

Všechny ceny uvedené v ceníku Naše Jablonecko, s. r. o. jsou uvedeny bez DPH.

Ceníky inzerce na zpravodajského
portálu Naše
Naše
Jablonecko
s.r.o.
Ceník inzerce
NašeJablonecko
Jablonecko, s.s.r.o.
r. o.

Rozmístění reklamních ploch

Full banner dole

