Chcete o svém produktu, službě nebo akci dát vědět
lidem, kteří se zajímají o design, současné trendy a inovace?
Máte cokoli, co souvisí s designem – a potřebujete to dát
všem na vědomí?

Pak to patří na czechdesign.cz.

Inzerce na nejčtenějším webu o designu v České republice znamená:
130 000 zobrazených stránek měsíčně
40 000 fanoušků na facebooku
15 000 followers na Instagramu

Nejvyšší zásah mezi českými design
portály.
Jsme nejčtenější portál o designu v ČR, takže
máte-li cokoli týkající se designu, s námi budete
všem na očích.

Nejvíce designérů.
Oslovíte velké množství designérů najednou.
Ukážete jim svůj nový produkt či realizaci.
Nebo rychle obsadíte volnou pozici v týmu.

Atraktivní cílová skupina.

Kromě webu nabízíme:

Naši čtenáři jsou kreativní a vzdělaní, z 80%
do 35 let věku. kromě designérů mezi ně patří
i architekti, studenti, grafici, módní návrháři a
fanoušci designu.

reklama na Facebooku – rychlá, flexibilní a
jasně měřitelná forma oslovení naší cílové
skupiny s výhodným poměrem cena/výkon a
zásahem až 15.000 osob
Instagram – obsah sdělení na míru vašemu
projektu pro našich 15.000 followers

Kompletní ceník
Pro vaše projekty nabízíme rozsáhlou nabídku inzerce, která je jasně zaměřená na specifickou cílovou skupinu
a je efektivní. Od banneru po články na míru až po celoroční partnerství dle vašich požadavků a možností.
KRÁTKODOBÁ A JEDNORÁZOVÁ INZERCE
1.1

článek na míru (produkční a redakční podpora, fotograf + sociální sítě)

25 000,-

1.2

promovaná Facebook reklama na naše fanoušky (podle rozsahu zacílení)

4 000,-

1.3

banner

6 000,-

1.4 post na Instagramu

4 000,-

1.5 zařazení do Instastories

1 500,-

JOBS
1.6 zveřejnění 1 pozice v sekci jobs 14 dní (schvaluje redakce)

0,-

1.7

zveřejnění 14 + 30 dní (fotografie, týdenní aktualizace – zobrazení na homepage, vrchní pozice v kategorii Jobs)

4 000,-

1.8

zveřejnění 14 + 30 dní + banner

10 000,-

1.9 dtto + 2 cílené FB posty

18 000,-

SOUTĚŽE
1.9 zveřejnění v sekci soutěže (schvaluje redakce)

0,-

1.10 zveřejnění + zařazení do newsletteru + 2 cílené FB posty

14 000,-

1.11 zveřejnění + zařazení do newsletteru + 2 cílené FB posty + banner 2 týdny

26 000,-

1.12 zveřejnění + zařazení do newsletteru + 3 cílené FB posty + banner 2 týdny + článek

49 000,-

KONTINUÁLNÍ PREZENTACE NA PORTÁLU CZD - ROČNÍ PARTNERSTVÍ
1.13 dlouhodobému partnerovi sestavíme balíček dle jeho potřeb

87 000,-

partnerský balíček je výhodnější o 30 % oproti jednorázové inzerci v celkové hodnotě 125 000,plnění: 5 x článek na míru (na výběr: fotoreport, rozhovor, reportáž, atd.)

Hodila by se vám dlouhodobější propagace? Pojďme to dát dohromady na celý rok. V rámci ročního
partnerství se o vás postaráme s maximální péčí.

Bannerové pozice
nejsou nafukovací

Proto pište raději ještě dnes
na email: hana.havlova@czechdesign.cz

