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webová verze
pro rok 2020
www.chatar-chalupar.cz

Časopis:
Jediný časopis věnující se rekreačnímu bydlení 
a volnému času. Je určen všem, kteří tráví svůj 
volný čas aktivním odpočinkem mimo město. První 
číslo vyšlo v lednu 1969. V posledních letech časo-
pis zažívá renesanci zájmu čtenářů. Dnes vychází 
ve verzi tištěné i webové.

Cílová skupina:
Městský člověk, trávící volný čas se svou rekreační 
nemovitostí. Převážně muž v 61 %, částečně žena 
v 39 %. Aktivní, praktický, pěstující tvůrčí hobby. 

Prožívá na své chatě či chalupě, všechna období 
svého života. Vychovává zde své děti, kteří se 
stávají jeho pokračovateli. Rekreační nemovitost 
dnes často upravuje pro celoroční užívání i vlastní 
podnikání.

Návštěvnost, počet zobrazení, trend:
Návštěvnost webu www.chatar-chalupar.cz je 
průměrně 220 000 unikátních návštěv měsíčně, 
počet zobrazených stránek se pohybuje okolo 
430 000 zobrazených stránek měsíčně. 

Formát šířka × výška Cena v Kč bez DPH

1 měsíc 1 týden

Leader Board 970 × 90 px 50 000,- 15 000,-

Full Banner 468 × 60 px 30 000,- 10 000,-

Full Banner 
(detail článku)

468 × 60 px 30 000,- 10 000,-

Square Button 200 × 200 px 30 000,-   9 000,-

Storno podmínky
Více než 5 dnů před nasazením bez poplatku
Méně než 5 dnů před nasazením 50 %
Méně než 2 dny před nasazením 100 %

Termíny předání podkladů
K výrobě 10 dnů před uveřejněním
Hotové 5 dnů před uveřejněním

Technické podmínky pro podklady
Banery
Formát jpg, gif, png, swf (flash), maximálně 30 kB.
Doporučené normované implementace bannerů 
naleznete na webu sdružení SPIR www.spir.cz.
Podklady pro výrobu banerů
Podklady pro výrobu banerů dodávejte 
v editovatelné podobě (ai, psd, doc, obrázky 
samostatně).
Minimální rozlišení pro fotografie je 640×480 bodů 
a více, podporované formáty jpg, png.
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, či v křivkách ai.
Flash
Formát swf podle standardů SPIR (www.spir.cz), 
spolu s flashem je nutno dodat alternativní obrázek, 
který se bude zobrazovat uživatelům, kteří ve svém 
prohlížeči flash plugin nemají.
Cílová url
Cílová url musí odkazovat na webovou stránku  
zobrazitelnou v běžných prohlížečích. Tuto 
podmínku nesplňují např. odkazy na spustitelné 
soubory (exe, vbs apod.), odkazy na jiné než 
html dokumenty (pdf, doc apod.) nebo na html 
dokumenty zobrazované jen za určitých podmínek 
(např. při přítomnosti flash pluginu), odkazy 
na stránky vykazující uživatelsky nestandardní 
chování (např. automatické otevíraní dalších oken, 
automatické stahování spustitelných či jiných 
potenciálně nebezpečných typů souborů apod.).

Obchodní podmínky
Obchodní podmínky inzerce na webu 
www.chatar-chalupar.cz

Ceník bannerů

Ostatní

Kontakty
Manažer webu: Andrea Moudrá
tel.: 226 517 940, fax: 226 517 947
mobil: 724 625 711
e-mail: andrea.moudra@provolnycas.cz
www.chatar-chalupar.cz
    www.facebook.com/chatar.chalupar.cz

Popis služby Umístění a období Cena v Kč bez DPH

P.R. článek 2000 znaků, foto, 
logo, kontakty

týden home page
nadále v archivu rubriky

10 000,-

Soutěž upoutávka, popis 
ceny, 1000 znaků, 

foto, otázka

týden home page 10 000,-
objednatel dodá ceny 

do soutěže na vlastní účet

Prolink odkaz na web klienta 800,-

Direct 
mailing

tvorba a rozeslání 
newsletteru

40 000 e-mailových 
adres z vlastní 

databáze

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

Video 20 MB týden home page 
nadále v archivu rubriky

15 000,-


