Oborový portál Občanská výstavba
Portál Občanská výstavba je zaměřen na Byty, domy, komerční nemovitosti, výstavbu a rekonstrukci. Interiéry a
exteriéry.
Koho chceme oslovit?
Laickou i odbornou veřejnost.
Co zde můžete najít?
Odborné články, tiskové zprávy, produktové informace.
Statistika přístupů:
Průměrná měsíční unikátní návštěva
Měsíční průměr zhlédnutých stránek

– 7 811/měsíc
– 11 511/měsíc

I. Obrazová reklama – bannery
Nejrozšířenější možnost reklamy. Objednávka může být sjednána na časovou jednotku měsíc.
Banner slouží jako přímý odkaz na stránky objednatele. Je vhodné na propagaci značky či nového produktu nebo
služby.
Typy bannerů:
BRAND banner (hlavní banner okolo celého textu)
Banner se skládá ze dvou částí:
a) Horní část, vhodní pro logo a text – 1500 x 275 pixelů, formát jpg, gif nebo swf
b) Spodní, opakující se část – 1500 x 525 pixelů, formát jpg, gif nebo swf
• max. 2 bannery, které se náhodně střídají na všech stránkách
Banner ve sloupci (Right)
160 x 600 pixelů, formát jpg, gif nebo swf
• max. 5 bannerů, které se náhodně střídají na všech stránkách
Banner mezi články (inPost)
728 x 90 pixelů, formát jpg, gif nebo swf
• max. 6 bannerů, které se náhodně střídají na všech stránkách
Cena za zobrazení bannerů
BRAND banner
30 000 Kč/měsíc
Banner ve sloupci
8 000 Kč/měsíc
Banner mezi články
5 000 Kč/měsíc
(Ceny jsou uvedeny bez DPH)

www.obcanskavystavba.cz

II. Prezentační články
Prezentační článek se třemi prokliky klíčových slov a 5 fotkami
Tři klíčová slova ve zvoleném článku na webu s odkazy
(Ceny jsou uvedeny bez DPH)

2 000 Kč
1 000 Kč
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