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Vážení obchodní přátelé, 

děkujeme za Váš zájem inzerovat na stránkách internetového magazínu PHOENIX On-line, který se věnuje především 
zdravému životnímu stylu, alternativní medicíně či esoterice. Svým čtenářům přináší také cestopisné články, 
rozhovory se známými osobnostmi a mnohé další. 

V dokumentu níže naleznete základní informace o návštěvnosti webových stránek a standardní nabídku inzertních 
služeb. Nabízíme standardní bannerové pozice různých velikostí, mailing, možnost publikace PR článků a mnohé 
další. Jsme schopni nejen použít / vložit již hotovou dodanou inzerci, ale i ji sami aktivně vytvořit. 

Věnujte, prosím, zvýšenou pozornost technickým požadavkům na dodávané inzertní podklady.  

V případě požadavků na individuální inzertní plán nás neváhejte kontaktovat na: redakce@phoenixonline.cz nebo na 
telefonním čísle 724 323 766. 

 

Charakteristika média 

Web:     www.phoenixonline.cz 

Typ:     internetový magazín 

Zaměření:  zdravý životní styl, alternativní medicína, psychologie, esoterika, záhady, 
mystika 

Průměrná návštěvnost:   103 000 návštěvníků / rok 

Unikátní návštěvníci:     68 000 unikátních návštěvníků / rok 

Průměrná doba strávená na webu:  2 minuty 42 sekund 

Počet registrovaných uživatelů:  2 600 

Optimalizace pro mobilní zařízení: ano 

Zasílání newsletterů:   ano (registrovaným uživatelům) 

Historie: 
Spuštěno 01. 01. 2012, dne 05. 10. 2015 byla spuštěna nová, rozšířená verze magazínu 

 

Ceník je platný od 01. 11. 2015. 

Veškeré ceny jsou smluvní a jsou uváděny bez DPH 21 %. 
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Bannerová reklama 

Bannerová reklama spočívá v zobrazení Vaší inzerce na definovaných pozicích nezávisle na typu jejího obsahu. 
Jednotlivé pozice jsou zobrazovány na všech stránkách s výjimkou e-shopu a soutěží – uživatel je tedy uvidí, ať přijde 
na jakoukoliv stránku  magazínu PHOENIX Online. 

Součástí umístění Vaší inzerce je i sledování počtu zobrazení a kliků, které Vám bude automaticky zasláno 
po ukončení kampaně (ukončení zobrazení Vašeho banneru). 

Naše kampaně jsou standardně nastavovány časově s minimální dobou platnosti 1 týden. Jsme schopni zajistit také 
nastavení podle počtu zobrazení, nebo počtu kliknutí. Pokud máte zájem o jiné než standardní nastavení, neváhejte 
nás kontaktovat. 

Rozložení pozic  

Hlavní strana Zobrazení článku 
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Ceny bannerové reklamy 

Pozice a typ Standardní velikost Cena za týden Cena za měsíc 

Leaderboard - horní 728 x 90 px  1.390,- 4.990,- 

Fullbanner – horní 640 x 60 px 590,- 1.990,- 

Fullbanner – spodní 640 x 60 px 490,- 1.690,- 

Leaderboard – spodní 728 x 90 px 1.190,- 3.990,- 

Boční (bez ohledu na pořadí) 270 x 200 px 790,- 2.890,- 

Při jiné než standardní velikosti (dvou-, nebo třínásobná výška banneru) je cena stanovena jako 1,8násobek základní 
ceny za každý násobek výšky. 

Slevy 
Slevy jsou poskytovány výhradně na základě trvání a rozsahu spolupráce a to za následujících podmínek: 

 

Opakovaná inzerce   Střídání více bannerů na jedné pozici  
(od různých zadavatelů) 

Počet měsíců Procento slevy  Počet bannerů Procento slevy 

2 10 %  2 30 % 

3 20 %  3 50 % 

6 30 %  4 60 % 

9 40 %  5 70 % 

12 50 %  6 75 % 
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Jelikož jsou naši registrovaní čtenáři pravidelně informováni prostřednictvím newsletterů o nových článcích, službách 
na webu a dalších novinkách, nabízíme Vám také možnost umístění inzerce právě do těchto e-mailů. Inzerce může 
být volena jak formou textu, tak grafického banneru. 

Newslettery jsou odesílány pravidelně 1x týdně a obsahují seznam nově přidaných článků a další zajímavé informace 
týkající se dění okolo PHOENIX On-line. 

 

Cena za inzerci v mailingu   Sleva za opakovanou inzerci 

Typ Cena  Počet opakování Procento slevy 

Grafická (Fullbanner) 490,-  2 30 % 

Grafická (dvojitý fullbanner*) 890,-  3 50 % 

Textová (doporučení redakcí) 490,-  4 60 % 

*)  Fullbanner s dvojnásobnou výškou   5 70 % 

   6 75 % 
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Další možnosti inzerce 

Kromě již zmíněných standardních možností nabízíme i další, méně obvyklé formy propagace Vašich výrobků či 
služeb. 

Další možnosti inzerce a jejich definice: 

Reklamní článek - článek odkazující na konkrétní firmu/prodejce/terapeuta/službu/akci, obsahující přímé inzertní 
odkazy typu:  

 telefonní číslo 

 www odkaz 

 e-mailová adresa 

 korespondenční adresa atd.  

 datum a místo konání semináře, přednášky atd. 

Reklamní článek článek bude vždy před uveřejněním posouzen redakcí. 

Pasivní zmínka produktů / odkaz - zmínění v textu bez odkazu, nebo adresy prodejce (poskytovatele) 

Aktivní zmínka produktů / odkaz - aktivní www odkaz (zmínění v textu formou hypertextového odkazu, obrázek 
konkrétního produktu, název prodejce, adresa…) 

Reklamní box v článku - box v zápatí článku odkazující na konkrétní firmu/prodejce/terapeuta/službu/akci, 
obsahující přímé inzertní odkazy typu:  

 telefonní číslo 

 www odkaz 

 e-mailová adresa 

 korespondenční adresa atd.  

 datum a místo konání semináře, přednášky atd. 

Reklamní box v článku bude vždy před uveřejněním posouzen redakcí. 

Promo - používané u reklamního článku (Facebook, Google+, Twitter) - upozornění na vložený článek na FB profilu, 
prezentace daného článku na úvodní straně, zahrnutí odkazu na článek v newsletterech pro registrované čtenáře. 

Typ inzerce Cena Poznámka 

Reklamní článek 2.990,- Trvalé zveřejnění v databázi (min. 24 měsíců), promo 
v newsletteru 

Pasivní zmínka  Zdarma, bez nároku na honorář Podléhá posouzení redakcí  

Aktivní zmínka 990,- Trvalé zveřejnění v databázi (min. 24 měsíců), promo 
v newsletteru 

Reklamní box 
v článku 

2.990,- Trvalé zveřejnění v databázi (min. 24 měsíců), promo článku 
v newsletteru, nepovinně i na sociálních sítích 

Promo 1.990,- Sociální sítě, mailing 
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Technické požadavky na dodanou inzerci 

V případě potřeby jsme schopni Vám vytvořit banner dle Vašeho přání z dodaných materiálů. Pokud se rozhodnete 
pro dodání vlastních podkladů a bannerů, je nutno je dodat v následujících formátech a rozměrech: 

Typ podkladu Formát Poznámka 

Článek, PR článek  ODT, DOC, DOCX, TXT, HTML  

Banner  JPG, PNG, GIF (i animovaný) Nepřijímáme formát Flash, ani PDF 

   

   

Storno podmínky 

Přestože se jedná o internetový magazín, příprava k vložení inzerce je finančně a zejména časově náročná. Z tohoto 
důvodu jsme nuceni v případě zrušení nasmlouvané inzerce vyžadovat storno poplatky ve výši závislé na termínu 
zrušení před uveřejněním. 

Typ Cena    

Storno 5-0 dnů před zveřejněním 490,-    

     

     

Nabídka grafických prací a tvorby bannerů 

V případě, že nemáte k dispozici banner v odpovídajících rozměrech/formátu/kvalitě, rádi Vám jej na základě Vašeho 
přání a dodaných materiálů vytvoříme. Základní cena grafických prací začíná na částce 400,-Kč/hod. Pokud máte 
zájem o vytvoření grafické reklamy, kontaktujte nás prosím. 

 

Závěr 

V případě nejasností nás neváhejte kontaktovat. Jsme Vám k dispozici na: 

 e-mailové adrese: redakce@phoenixonline.cz 

 případně v pracovní dny v čase od 9 do 17 hodin na telefonním čísle: 724 323 766 

Věříme, že inzerce v našem magazínu bude přesně tím, co potřebujete a pomůže Vám přivést nové klienty a 
zákazníky. 

 

      Za PHOENIX Online    

       Jan Weber 
       jednatel společnosti Ambro Systems spol. s r.o. 
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