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nasregion.cz
Internetová verze lokálního tisku Náš Region. V současnosti nás naleznete 
například v domácnostech v Praze, Brně, Plzni, Středočeském kraji, 
Karlovarském kraji, Ústeckém kraji, Libereckém kraji, Jihočeském kraji, 
Pardubickém kraji, Královéhradeckém kraji, Vysočině a jinde. 
Web nasregion.cz přináší informace ze života v jednotlivých lokalitách,  
aktuální kauzy a reportáže, informace z radnice a jednotlivých městských částí,  
ale i rozhovory, kulturu a řadu servisních témat. 
Nasregion.cz je dle průzkumů známý mezi lidmi v produktivním věku 
 a je vnímán jako zdroj nezávislých a kvalitních informací z místa bydliště.  
Nasregion.cz dosahuje návštěvnosti kolem 1 000 000 uživatelů měsíčně  
a patří tak mezi nejčtenější lokální portály v České republice.

formát rozměry cena (bez DPH) trvání
Branding 1920 x 14 00 px 300 000 Kč 1 den

Leaderboard 998 x 200 px 150 000 Kč 1 den

Skyscraper 300 x 600 px 150 000 Kč 1 den

PR článek 
Home page 150 000 Kč 1 den

Mutace Praha  80 000 Kč 1 den

Mutace všechny okresy bez Prahy 25 000 Kč jednotka/ 1 den

Balíček komplet – všechny mutace 200 000 Kč 1 den

BANNERY

 Návštěvnost1 000 000 RU měsíc



zezdravotnictvi.cz
Internetová verze novin pro pacienty, lékaře, sestry, nelékařské zdravotnické 
profese, manažery státní správy a lidi se zájmem o své zdraví a zdravý životní styl. 
Tradiční web pro oblast zdraví a zdravotnictví, sociální péče a sociálních služeb. 
Web přináší aktuality ze zdravotnictví, zpravodajství z oblasti zdravotnictví se 
zaměřením na Českou republiku i svět. Podporuje starost o lidské zdraví, přináší 
přehledné a srozumitelné návody a rady k péči o sebe i blízké.  
Informuje o moderních vědeckých objevech, přináší komentáře a glosy předních 
osobností působících v politice, zdravotnictví a sociálních službách. 
Přináší informace o dění ve zdravotnických zařízeních napříč republikou. Obsahuje 
rozhovory s lékařskými osobnostmi a vedoucími pracovníky zdravotnických zařízení 
a dalšími odborníky k dané problematice. Součástí webu je také personální rubrika. 
Zezdravotnictvi.cz dosahuje návštěvnosti kolem 20 000 uživatelů měsíčně.

formát rozměry cena (bez DPH) trvání
Branding 2000 x 14 00 px 90 000 Kč 1 týden

Leaderboard 998 x 200 px 30 000 Kč 1 týden

Skyscraper 300 x 600 px 20 000 Kč 1 týden

Square 300 x 300 px 15 000 Kč 1 týden

PR článek v celoplošném vydání 20 000 Kč
Personální inzerce 5 000 Kč

BANNERY
 Návštěvnost20 000 RU měsíc



profipf.cz
Web odporného magazínu pro profesionální finanční poradce, kteří žádají kvalitní analýzy, spolehlivý informační servis, strategie,  
rady a náměty, které potřebuje každý profesionál v oboru finančního poradenství. 
Uživatelé webu jsou manažeři a profesionálové na straně zprostředkovatelů finančních služeb, kteří se zabývají nezávislým finančním poradenstvím 
a potřebují tak spolehlivé informace ke své práci. Značnou část uživatelů webu tvoří zprostředkovatelé registrovaní u ČNB. Profipf.cz dosahuje 
návštěvnosti kolem 20 000 uživatelů měsíčně.

formát rozměry cena (bez DPH) trvání
Branding 2000 x 1400 px 90 000 Kč 1 měsíc

Leaderboard 998 x 200 px 30 000 Kč 1 měsíc

Full banner 468 x 60 px 10 000 Kč 1 měsíc

Skyscraper 300 x 600 px 20 000 Kč 1 měsíc

Square 300 x 300 px 15 000 Kč 1 měsíc

PR článek 20 000 Kč 1 měsíc

formát rozměry cena (bez DPH) 

Square
92 x 40 mm 8 000 Kč
92 x 50 mm 9 000 Kč

Banner
193 x 30 mm 11 000 Kč 
193 x 40 mm 13 000 Kč 

PR zpráva (1/6 strany) 15 000 Kč

BANNERY

PROFI P & F NEWS
Elektronický newsletter, který přináší průběžně aktuální informace o dění v oboru.  
Je součástí předplatného časopisu Profi Poradenství & Finance.  
•  Distribuce probíhá on-line rozesílkou e-mailových zpráv s přílohou newsletteru v PDF formátu. 

Periodicita je týdenní (každou středu kromě letního období). 
• Součástí obsahu může být inzerce v podobě PR zprávy nebo banneru.

Profi 
P & F news

13 000 
registrovaných 

odběratelů

Návštěvnost20 000 RU měsíc



profimr.cz
Web odborného magazínu pro profesionální realitní makléře, manažery realitních kanceláří a ostatní profesionály realitního byznysu, kteří potřebují 
pracovat s kvalitními informacemi technického, finančního, právního a legislativního charakteru, kteří chtějí disponovat přehledem o dění v oboru 
i o spektru názorů na sporné otázky realitního byznysu, jeho praktických, ale i etických problémech. 
Web slouží jako jeden z relevantních zdrojů dat pro přípravu na profesní zkoušky makléře, ale i pro celkový přehled top manažerů, stejně jako základní 
informace pro profesionály z oborů souvisejících. Profimr.cz dosahuje návštěvnosti kolem 15 000 uživatelů měsíčně.

formát rozměry cena (bez DPH) trvání
Branding 2000 x 1400 px 90 000 Kč 1 měsíc

Leaderboard 998 x 200 px 30 000 Kč 1 měsíc

Full banner 468 x 60 px 10 000 Kč 1 měsíc

Skyscraper 300 x 600 px 20 000 Kč 1 měsíc

Square 300 x 300 px 15 000 Kč 1 měsíc

PR článek 20 000 Kč 1 měsíc

formát rozměry cena (bez DPH) 

Square
92 x 40 mm 8 000 Kč
92 x 50 mm 9 000 Kč

Banner
193 x 30 mm 11 000 Kč 
193 x 40 mm 13 000 Kč 

PR zpráva (1/6 strany) 15 000 Kč

BANNERY

PROFI M & R NEWS
Elektronický newsletter, který přináší průběžně aktuální informace o dění v oboru.  
Je součástí předplatného časopisu Profi Makléř & Reality.  
•  Distribuce probíhá on-line rozesílkou e-mailových zpráv s přílohou newsletteru v PDF formátu. 

Periodicita je měsíční. 
• Součástí obsahu může být inzerce v podobě PR zprávy nebo banneru.

Profi 
M & R news

8 000 
registrovaných 

odběratelů

Návštěvnost15 000 RU měsíc



lawyersandbusiness.cz
Web Lawyersandbusiness.cz detailně mapuje právní svět s jasným zaměřením na advokacii a poradenský byznys. Představuje – například pro 
potencionální klienty, zaměstnance i zaměstnavatele, rovněž ale pro konkurenty – významné advokáty a další poradce, rozebírá aktuální dění v této 
komunitě, stejně jako regulatorní témata a trendy dopadající na podnikatelské prostředí. 
Nezaměřuje se jen na Českou republiku, pravidelně přináší i pohled na Slovensko a příležitostně rovněž do dalších zemí. Na tvorbě obsahu se přímo podílejí 
experti a praktici, stejné jako významné právní instituce, do jejichž činnosti pak čtenáři přímo nahlížejí prostřednictvím specializovaných rubrik. Zaměřuje se 
ale rovněž na pohled opačný, pohled byznysu na poradenský sektor a regulaci. Lawyersandbusiness.cz dosahuje návštěvnosti kolem 12 000 uživatelů měsíčně.

formát rozměry cena (bez DPH) 

Square
92 x 40 mm 8 000 Kč
92 x 50 mm 9 000 Kč

Banner
193 x 30 mm 11 000 Kč 
193 x 40 mm 13 000 Kč 

PR zpráva (1/6 strany) 15 000 Kč

LAWYERS & BUSINESS NEWS
Elektronický newsletter, který přináší průběžně aktuální informace o dění v oboru. 
•  Distribuce probíhá on-line rozesílkou e-mailových zpráv s přílohou newsletteru v PDF formátu. 
• Periodicita je měsíční. Součástí obsahu může být inzerce v podobě PR zprávy nebo banneru.

formát rozměry cena (bez DPH) trvání
Branding 2000 x 1400 px 90 000 Kč 1 měsíc

Leaderboard 998 x 200 px 30 000 Kč 1 měsíc

Full banner 468 x 60 px 10 000 Kč 1 měsíc

Skyscraper 300 x 600 px 20 000 Kč 1 měsíc

Square 300 x 300 px 15 000 Kč 1 měsíc

PR článek 20 000 Kč 1 měsíc

Odborný text napsaný partnerem 25 000 Kč
Publikace partnerem dodaného podcastu 20 000 Kč

Personální inzerce 5 000 Kč 1 týden 

BANNERY

 
Lawyers & 

business news

10 000 
registrovaných 

odběratelů

 Návštěvnost12 000 RU měsíc



transport-journal.cz
Web odborného magazínu pro specialisty pracující v oblastech silniční, železniční, letecké dopravy a logistiky. V magazínu se prezentují nové 
technologie, alternativní paliva, novinky z byznysu, aktuální problémy, testy automobilů a užitkových vozidel, operativní leasingy, fleet flotily.  
Web, stejně jako magazín, je určen českým a slovenským odborníkům. Transport-journal.cz dosahuje návštěvnosti kolem 7 000 uživatelů měsíčně.
Hlavní zaměření webu: novinky v automobilové technice, silniční doprava a logistika, železniční a letecká doprava, technologie a zajímavosti, nové trendy, 
elektromobilita a jiné alternativními systémy, finanční služby související s prodejem a pojištěním automobilů, testy automobilů a užitkových automobilů.

formát rozměry cena (bez DPH) 

Square
92 x 40 mm 8 000 Kč
92 x 50 mm 9 000 Kč

Banner
193 x 30 mm 11 000 Kč 
193 x 40 mm 13 000 Kč 

PR zpráva (1/6 strany) 15 000 Kč

TRANSPORT JOURNAL NEWS
Elektronický newsletter, který přináší průběžně aktuální informace o dění v oboru.  
•  Distribuce probíhá on-line rozesílkou e-mailových zpráv s přílohou newsletteru v PDF formátu. 
• Periodicita je měsíční. Součástí obsahu může být inzerce v podobě PR zprávy nebo banneru.

formát rozměry cena (bez DPH) trvání
Branding 2000 x 1400 px 90 000 Kč 1 měsíc

Leaderboard 998 x 200 px 30 000 Kč 1 měsíc

Full banner 468 x 60 px 10 000 Kč 1 měsíc

Skyscraper 300 x 600 px 20 000 Kč 1 měsíc

Square 300 x 300 px 15 000 Kč 1 měsíc

PR článek 20 000 Kč 1 měsíc

Odborný text napsaný partnerem 25 000 Kč
Publikace partnerem dodaného podcastu 20 000 Kč

Personální inzerce 5 000 Kč 1 týden 

BANNERY

 

Lawyers 
& Transport 

journal news

3 000 
registrovaných 

odběratelů

Návštěvnost7 000 RU měsíc



ekocesko.cz
Web měsíčníku EKO ČESKO přináší aktuální informace z oblasti energetiky, obnovitelných zdrojů, odpadového 
hospodářství, problematiky životního prostředí a jejich vlivu na fungování firem a samospráv. 
Soustředí se na nejnovější trendy a novinky, případové studie a inspirativní rozhovory. Zároveň dává prostor  
pro názor na vlastní platformě eventů. Web ekocesko.cz se snaží být platformou pro zelenější a udržitelné Česko.

formát rozměry cena (bez DPH) trvání
Branding 2000 x 1400 px 90 000 Kč 1 měsíc

Leaderboard 998 x 200 px 30 000 Kč 1 měsíc

Full banner 468 x 60 px 10 000 Kč 1 měsíc

Skyscraper 300 x 600 px 20 000 Kč 1 měsíc

Square 300 x 300 px 15 000 Kč 1 měsíc

PR článek 20 000 Kč 1 měsíc

Odborný text napsaný partnerem 25 000 Kč
Publikace partnerem dodaného podcastu 20 000 Kč

Personální inzerce 5 000 Kč 1 týden 

formát rozměry cena (bez DPH) 

Square
92 x 40 mm 8 000 Kč
92 x 50 mm 9 000 Kč

Banner
193 x 30 mm 11 000 Kč 
193 x 40 mm 13 000 Kč 

PR zpráva (1/6 strany) 15 000 Kč

BANNERY

EKO ČESKO NEWS
Elektronický newsletter, který přináší průběžně aktuální informace o dění v oboru.  
• Distribuce probíhá on-line rozesílkou e-mailových zpráv s přílohou newsletteru v PDF formátu.  
• Periodicita je měsíční. Součástí obsahu může být inzerce v podobě PR zprávy nebo banneru.

Eko 
Česko news

6 000 
registrovaných 

odběratelů

Návštěvnost10 000 RU měsíc



innovation-magazine.cz 
Web odborného ekonomického magazínu. Kombinuje lifestylová témata s odborným obsahem v oblasti 
investic, realit, řízení firem a lidských zdrojů, praktické informace pro podnikatele, manažery a živnostníky. 
Rozhovory s úspěšnými podnikateli, seriózní investiční poradenství, nejnovější poznatky v řízení firem, realitní 
projekty s významným podnikatelským potenciálem. Innovation-magazine.cz dosahuje návštěvnosti kolem  
12 000 uživatelů měsíčně.

formát rozměry cena (bez DPH) trvání
Branding 2000 x 1400 px 90 000 Kč 1 měsíc

Leaderboard 998 x 200 px 30 000 Kč 1 měsíc

Full banner* 468 x 60 px 10 000 Kč 1 měsíc

Skyscraper 300 x 600 px 20 000 Kč 1 měsíc

Square 300 x 300 px 15 000 Kč 1 měsíc

PR článek 20 000 Kč 1 měsíc

Odborný text napsaný partnerem 25 000 Kč
Publikace partnerem dodaného podcastu 20 000 Kč

Personální inzerce 5 000 Kč 1 týden 

BANNERY

 Návštěvnost12 000 RU měsíc



profihr.cz
Web odborného magazínu, který se zabývá problematikou HR a je určen pro odbornou veřejnost, 
jako jsou HR manažeři, personalisté a ostatní pracovníci odpovědní za řízení a vedení lidí.  
Obsahově se zaměřuje na poskytování aktuálně praktických rad, například case studies, zahraniční trendy  
a nástroje v managementu nebo inspirativní know-how pro vedoucí pracovníky v oblasti řízení lidí.  
Profihr.cz dosahuje návštěvnosti kolem 15 000 uživatelů měsíčně.

formát rozměry cena (bez DPH) trvání
Branding 2000 x 1400 px 90 000 Kč 1 měsíc

Leaderboard 998 x 200 px 30 000 Kč 1 měsíc

Full banner 468 x 60 px 10 000 Kč 1 měsíc

Skyscraper 300 x 600 px 20 000 Kč 1 měsíc

Square 300 x 300 px 15 000 Kč 1 měsíc

PR článek 20 000 Kč 1 měsíc

BANNERY

Návštěvnost15 000 RU měsíc


