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4. Half banner (pozice 1)

6a. Side banner

7.

3. Header banner

1. Leaderboard

2. Full banner

5. Half banner (pozice 2 - 3)

5. Half banner (pozice 2 - 3)

6a. Side banner

6a. Side banner

6b. Side banner

6b. Side banner

6b. Side banner

Typ baneru Rozměr baneru cena/měsíc

1. Leaderboard  
maximálně 2 viditelné bannery, které  
se náhodně střídají. Banner obtéká  
celý web. Doporučujeme nejdůležitější 
obsah umístit nahoře, po bocích už pouze 
doprovodné obrázky. Banner  
se nezobrazuje v mobilním zařízení.

2 560 × 1 440 px  
(text nahoře 

uprostřed  
1 340 × 200 px)

25 000 Kč

2. Full banner 
pouze 1 viditelný banner, který je statický 
(zůstává v patě webové stránky i při 
pohybu po stránce). Při zavření se banner 
po 10 minutách opět objeví.

700 × 100 px 12 000 Kč

3. Header banner 
pouze 1 viditelný banner  
umístěný v hlavičce stránky.

468 × 90 px 15 000 Kč

4. Half banner (pozice 1) 
viditelný na hlavní stránce za 1. článkem 
a dále na konci každého článku po jeho 
rozkliknutí (kromě sponzorovaných článků).

(pozice 1)  
900 × 200 px

12 000 Kč

5. Half banner (pozice 2 – 3) 
viditelný na hlavní stránce za 3., respektive 
5. článkem.

(pozice 2 – 3) 900 
× 200 px

6 000 Kč

6. Side banner 
celkem 6 bannerů, viditelné na každé 
stránce v pravém sloupci.

750 × 200 px

9 000 Kč 
(6a.) 

7 000 Kč 
(6b.)

7. Textová reklama 
viditelná na každé stránce v pravém sloupci 
pod sekcí „Tagy“, obsah textu je 
zpracováván internetovými vyhledávači.

max. 350 znaků 8 000 Kč

Sponzorovaný článek(1) bez reklamního boxu – 4 000 Kč

Sponzorovaný článek s reklamním boxem – 6 000 Kč

Reklamní box(2)  ve vybraném 
sponzorovaném článku

max. 200 znaků + 
logo

4 000 Kč

Sponzorovaný článek + zveřejnění  
v newsletteru(3) – 8 000 Kč

Banner v newsletteru(4) 600 × 100 px 4 000 Kč

(1)    možnost tří prokliků klíčových slov a 5 fotografií. 
(2)    informace viditelné v rámečku na začátku sponzorovaného článku.  

Na box je možno kliknout pro více informací. 
(3)    článek bude zveřejněn jak na webu, tak v elektronickém newsletteru  

(zasílá se 2× měsíčně na cca 3 200 schválených adres). 
(4)    maximálně 2 bannery v jednom newsletteru, který je zasílán  

2× měsíčně na cca 3 200 schválených adres.

CENÍK OBRAZOVÉ REKLAMY – BANNERY 
 

Nejrozšířenější možnost reklamy. Objednávka může být sjednána na časovou jednotku měsíc. Banner slouží jako přímý odkaz na stránky 
objednatele. Je vhodné na propagaci značky či nového produktu nebo služby.

Vydavatel: AF POWER agency a. s., obchodní ředitel: Lukáš Malínský, lukas.malinsky@afpower.cz, mobil: +420 608 855 913, www.allforpower.cz


