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Proč je Reportér
dobrá volba
pro vaši reklamu
1. T
 voříme zajímavý obsah
Přinášíme čtenářům texty od těch nejlepších autorů.
Na našem webu najdete nejen exkluzivní reportáže
a rozhovory, ale také odborné analýzy ze světa
byznysu nebo originální povídky a eseje. Kromě toho
aktuálně reagujeme i na významné události včetně
komentářů a glos či atraktivních fotoreportáží.
Zkrátka tvoříme obsah, který chtějí čtenáři číst.

2. Cílíme na specifické čtenáře
Náš typický čtenář je vzdělaný, úspěšný, s nadprůměrným
příjmem, rozhledem i postavením. Díky svému
aktivnímu zájmu o veřejné dění, byznys a kulturu
je otevřený novým příležitostem i nabídkám.

Statistiky
220 000

zobrazených článků
Návštěvníci na našem webu
každý měsíc přečtou více než
220 000 článků. U každého z
nich může být vaše reklama.

105 000

unikátních uživatelů
60 % návštěvníků jsou muži,
40 % ženy. Počet našich čtenářů
se navíc každým dnem zvyšuje.

2 min.

průměrná návštěva
Čtenáři u nás stráví průměrně
2 minuty. To je dost času na to,
aby vaši reklamu nejen zhlédli,
ale také si ji zapamatovali.

Formáty
1. B
 anner na úvodní stránce
Exkluzivní inzerce, která se zobrazuje přímo v přehledu článků na
úvodní stránce. Její rozměr se přizpůsobuje s ohledem na zařízení
uživatele tak, aby zůstala za všech okolností maximálně viditelná.
Cena: 15 000 Kč bez DPH / týden
Formát: JPG, do 150kB

1270x480 px

2. Bannery v článku

Inzerce umístěná uvnitř všech článků.
— až dvě možné pozice v textu
— na konci textu
— pohyblivý po pravé straně textu (tento formát vidí čtenář po celou dobu čtení článku)
Cena: 20 000 Kč bez DPH / týden
Formát: JPG, do 150kB

600x300 px
responsive:

300x300 px

970x210 px

300x600 px
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