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CENÍK INZERCE PLATNÝ OD 1.3.2020

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 časopis zažívá renesanci
zájmu čtenářů. Dnes vychází ve verzi tištěné i webové. 

Měsíční návštěvnost webu se pohybuje kolem 200 000 unikátních
návštěvníků.

Ceník bannerů

Formát Šířka x výška Cena v Kč bez 
DPH na měsíc 
(lze rozfázovat 
do průběhu roku
po týdnech)

Cena v Kč
bez DPH 
na týden

Branding Celý web (okolí webu 
zahaleno do firemní grafiky)

75 000 Kč 21 000 Kč

Leader board 970x90 px (celý web –  
horní část nad stránkou)

50 000 Kč 15 000 Kč

Full banner 468x60 px (celý web – 
v horní části stránky)

30 000 Kč 10 000 Kč

Full banner 
(detail 
článku)

468x60 px (u konkrétního 
článku v horní části)

30 000 Kč 10 000 Kč

Square 
button

300x300 px (čtverec 
v pravém sloupci)

30 000 Kč 10 000 Kč

Ceník ostatních služeb
Popis služby Umístění a období Cena v Kč bez DPH

PR článek 2000 znaků, 5x foto, prolink Týden na hlavní stránce, poté v archivu rubriky 10 000 Kč

Tip 450 znaků, 3x foto, prolink V horní části hlavní stránky, poté v 
archivu rubriky

7 000 Kč

soutěž Sdílena na facebooku i Instagramu, 
obsahuje upoutávku, popis ceny, 
prolink, soutěžní otázku

Na hlavní stránce dle trvání soutěže, poté 
v archivu rubriky

15 000 Kč / týden

prolink Odkaz na web klienta Umístěn navždy 2 000 Kč/ ks, 
1 500 Kč/ ks od 3 
kusů a více

Fotka na Instagram Produktová fotografie klienta 
zveřejněna na našem instagramu

Umístěna navždy 2 000 Kč

Direct mailing Rozeslání newsletteru 20 000 emailových adres (vlastní databáze) grafický návrh: 5000 Kč; 
rozeslání: 2,50 Kč/email 

Ceník balíčků
Cena v Kč bez DPH / měsíc 
(lze rozfázovat do průběhu 
roku)

Cena v Kč bez DPH / 
týden

Balíček č.1 branding+leader board+PR 
článek+soutěž+sdílení soutěže na 
Facebooku a Instagramu

145 000 Kč 58 000 Kč

Balíček č.2 Leader board+PR článek
+sdílení PR na facebooku+produktová 
fotografie na Instagram

62 000 Kč 27 000 Kč

Balíček č.3 Full banner+PR článek+sdílení PR na 
facebooku

40 000 Kč 20 000 Kč

Možnost individuálního balíčku

http://www.chatar-chalupar.cz/
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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 dodávejte v editovatelné podobě (ai, psd, doc, obrázky samostatně). Minimální rozlišení 
pro fotografie je 640×480 bodů a více, podporované formáty jpg, png. 

PR články

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.

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.). 

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. 

Termíny předání podkladů 

K výrobě 10 dnů před uveřejněním 
Hotové 5 dnů před uveřejněním 

Storno podmínky 

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

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

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 
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