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:
• přes 70 000 unikátních čtenářů měsíčně
• 1 500 000 zobrazení stránek ročně
• oslovení dalších 45 000+ fanoušků na Facebooku a 27 500+ sledujících na Instagramu
• pravidelné a objektivní vyhodnocení čísel a výsledků spolupráce

Nejvyšší zásah mezi českými design
portály.

Nejvíce designérů.

Jsme nejčtenější portál o designu v ČR,
takže máte-li cokoli týkající se designu,
s námi budete všem na očích.

Oslovíte velké množství profesionálů
najednou. Ukážte svůj nový produkt
či realizaci. Najděte vhodného kandidáta
na volnou pozici v týmu.

Atraktivní cílová skupina.

Kromě inzerce na webu nabízíme:

Naši čtenáři jsou kreativní a vzdělaní, z 80 %
do 45 let věku. Kromě designérů mezi
ně patří architekti, studenti, grafici, módní
návrháři a v největším zastoupení fanoušci
designu.

Reklamu na sociálních sítích s jasným
zásahem a měřením výsledků; organizaci
workshopů, přednášek a dalších eventů;
tvorbu obsahu (fotografie a video) .

Ceník inzerce
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 + zveřejnění na sociálních sítích)

25 000,-

1.2

balíček 2 článků na míru (produkční a redakční podpora, fotograf + zveřejnění na sociálních sítích)

40 000,-

1.3

banner na homepage (7 dní – průměrný počet zobrazení 35 000 / týden)

10 000,-

1.4 banner na homepage (14 dní – průměrný počet zobrazení 70 000 / 14 dní)

18 000,-

1.5 banner na homepage (30 dní – průměrný počet zobrazení 140 000 / měsíc)

30 000,-

SOCIÁLNÍ SÍTĚ
1.6 příspěvek na Facebooku (1 příspěvek, 20 % využito k placené propagaci a zvýšení zásahu)

10 000,-

1.7

příspěvek na Instagramu (1 příspěvek, 20 % využito k placené propagaci a zvýšení zásahu)

10 000,-

1.8

Instastories (3-5 příspěvků, 20 % využito k placené propagaci a zvýšení zásahu)

10 000,-

1.9 Kombinace Facebooku, Instagramu a Instastories (zásah přes 70 000+ fanoušků)

25 000,-

DALŠÍ FORMY SPOLUPRÁCE A TVORBA OBSAHU
1.9 organizace workshopu (pro veřejnost, zaměstnance, influencery nebo designéry)

dohodou

1.10 organizace přednášky nebo eventu (pro veřejnost, zaměstnance, influencery nebo designéry)

dohodou

1.11 fotoprodukce

od 5 000 Kč

1.12 videoprodukce

od 15 000 Kč

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

100 000,-

partnerský balíček je výhodnější o 20 % 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 flexibilně a s maximální péčí.

Ceník sekce Jobs
Hledáte designéra pro spolupráci? Máte pracovní nabídku z oblasti kreativního průmyslu? Rubrika
Jobs patří na našem webu mezi nejnavštěvovanější a má potenciál oslovit ty správné kandidáty.
Zařaďte se i vy mezi spokojené inzerenty, se kterými spolupracujeme dlouhodobě.
2.1

zveřejnění 1 pozice v sekci jobs 7 dní (schvaluje redakce)

0,-

2.2 zveřejnění 14 + 30 dní (fotografie, týdenní aktualizace, horní pozice v kategorii Jobs)

4 000,-

2.3 zveřejnění 14 + 30 dní + banner na 7 dní – průměrný počet zobrazení 35 000 / týden

10 000,-

2.4 zveřejnění 14 + 30 dní + banner + 2 cílené příspěvky na Facebooku

18 000,-

Ceník sekce So utěže
Chcete pomoci s propagací soutěže? Díky našim dlouholetým zkušenostem dostanete informace
mezi atraktivní cílovou skupinu českých designérů, architektů, studentů a dalších kreativců.
3.1

zveřejnění v sekci soutěže (schvaluje redakce)

0,-

3.2 zveřejnění + 2 cílené příspěvky na Facebooku

4 000,-

3.3 zveřejnění + 2 cílené příspěvky na Facebooku + banner na 14 dní (průměrný počet zobrazení 35 000 / týden)

10 000,-

3.4 zveřejnění + 3 ílené příspěvky na Facebooku + banner na 14 dní + článek

18 000,-

Poradenství a konzultace
Kromě inzerce nabízíme širokou škálu poradenských služeb v oblasti pořádání designérských
soutěží a design managementu. Jejich přehled najdete v samostatném ceníku na tomto odkaze.

Inzertujte
s respektovanou
organizací

Kontaktujte nás:
tereza.dolinova@czechdesign.cz | +420 720 442 414
veronika.parizkova@czechdesign.cz | +420 725 576 137

www.czechdesign.cz

