
PÁR SLOV ÚVODEM
Server Inline-Online na adrese www.inline-online.cz publikuje informace týkající se inline 
bruslení již od roku 2001. Čtenáři zde mohou najít mnoho zajímavých článků rozdělených do 
několika kategorií: Fitness bruslení, Speedskating, Freestyle skating, Rady (Začátečníci, 
Pokročilí, Testy & Nákupy, Servis, Poradna), Média (Fotogalerie, Video, Podcast). 
V rubrice Akce lze nalézt aktuální seznam zajímavých akcí, které se konají v České republice i 
v blízkém zahraničí. Velmi vyhledávaný je tzv. Katalog tras, který v současné době obsahuje 
přes 130 českých a přes 20 zahraničních tras vhodných pro inline bruslení. Informace o trasách 
jsou většinou doplněny fotografiemi a interaktivními mapkami. Součástí stránek je také fórum 
pro výměnu informací mezi čtenáři.
Máte-li zájem využít relativně vysoké návštěvnosti na Inline-Online.cz k propagaci 
svých akcí, služeb, výrobků, můžete si objednat následující druhy reklamy.

BANNEROVÁ REKLAMA

UMÍSTĚNÍ BANNERŮ

Pro tento druh reklamy jsou na webu vyhrazena dvě místa – horní banner a boční banner (viz 
obrázek).

CENÍK INZERCE
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horní banner

boční banner



CENÍK BANNEROVÉ REKLAMY

měsíc počet návštěv horní banner
(cena za měsíc)

boční banner
(cena za měsíc)

leden 3 500 1 050 Kč 790 Kč

únor 4 100 1 230 Kč 920 Kč

březen 10 200 3 060 Kč 2 310 Kč

duben 18 800 5 640 Kč 4 260 Kč

květen 19 000 5 700 Kč 4 300 Kč

červen 16 100 4 830 Kč 3 640 Kč

červenec 16 700 5 010 Kč 3 780 Kč

srpen 15 100 4 530 Kč 3 420 Kč

září 11 600 3 480 Kč 2 620 Kč

říjen 5 300 1 590 Kč 1 200 Kč

listopad 2 900 870 Kč 650 Kč

prosinec 2 600 780 Kč 580 Kč

Poznámka: Počty návštěv byly získány auditem na serveru ”toplist.cz” v období od března 2011 do února 2012. Naměřené hodnoty 
jsou v tabulce zaokrouhleny na stovky směrem dolů. Návštěvou se rozumí opakovaný přístup jednoho čtenáře po 30 minutách.

๏ vícenásobná plocha – při objednávce na dvou a více reklamních plochách sleva 10%

๏ množstevní sleva – při objednávce nad 4 000,- Kč sleva 10%

๏ reklamu lze samozřejmě objednat i na dobu kratší než celý měsíc

TECHNICKÁ SPECIFIKACE BANNERŮ

๏ formát: GIF, PNG, JPG nebo Flash; maximální velikost souboru: 40 kB

๏ maximální rozměr v pixelech: horní banner max. 900 x 100, boční banner max. 200 x 400

PR ČLÁNEK
๏ rozsah libovolný, obrázky nebo fotografie možné

๏ musí mít téma související s inline bruslením

๏ zařazení v rámci serveru: úvodní stránka + v jedné zvolené rubrice

๏ podklady nuto dodat v elektronické podobě (libovolný textový formát)

๏ cena: 1 200 Kč za text v délce max. 3 600 znaků včetně mezer a dále pak 400 Kč za každých 
dalších 1 800 znaků včetně mezer

KONTAKT A PODROBNĚJŠÍ INFORMACE
Mgr. Marek Blaha, telefon +420 – 605 150 938, reklama@inline-online.cz
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