
Níže jsou uvedeny ceny reklamy na našich internetových stránkách pro rok 2008.

období období
1 měsíc 1 měsíc
3 měsíce 3 měsíce
6 měsíců 6 měsíců
1 rok 1 rok
2 roky 2 roky

druh období
měsíční měsíční 
čtvrtletní čtvrtletní
půlro ční půlro ční
roční roční

50,- 100,-
25,- 75,-
35,- 95,-
30,- 90,-

Pokud chcete být výraznější, než ostatní, je nutné v objednávce specifikovat druh zvýraznění  
(viz.příplatky/týden) a napsat období, ve kterém chcete být tímto způsobem zvýrazněni.

Ceník odkaz ů na našich internetových stránkách

doba cena
1 týden 300,-
1 měsíc 850,-
3 měsíce 1750,-
6 měsíců 3400,-

5 slov 50,-
10 slov 70,-
15 slov 100,-
tyto ceny jsou na týden

Standardní ceník zahrnuje pouze uveřejnění odkazu na stránkách.

Ceník reklamy pro rok 2008

Seznam trenér ů a sportovních center

Trenéři Sportovní centra

Jednorázové platby Jednorázové platby
cenacena
449,-
1340,-

249,-
740,-

2690,-
4940,-

1490,-
2740,-

9430,-5230,-

Splátky Splátky
cenacena
550,-
1500,-

310,-
900,-

3000,-
5500,-

1750,-
3360,-

příplatky/týden příplatky/týden
1. místo v seznamu trenér ů 1. místo v seznamu SC
1. místo v lokalit ě 1. místo v lokalit ě
červené zvýrazn ění pozadí červené zvýrazn ění pozadí
červené zvýrazn ění textu červené zvýrazn ění textu

STANDARD

příplatky za text navíc



1 týden 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců
779,- 2100,- 5900,- 10900,-
999,- 3499,- 9999,- 17990,-
479,- 1900,- 5500,- 9800,-
379,- 1500,- 4100,- 7600,-

1 týden 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců
879,- 3500,- 9600,- 15000,-
879,- 3500,- 9600,- 15000,-
479,- 1900,- 5500,- 9800,-
379,- 1500,- 4100,- 7600,-

Pronájem bannerové plochy je možné platit také v měsíčních a 3 měsíčních splátkách.
Rozmístění bannerů na stránkách můžete vidět na konci tohoto dokumentu.

Pokud neobjevíte reklamu, kterou potřebujete, kontaktujte nás a my Vám ji vytvoříme.

Pokud máte internetové stránky, je možné se dohodnout na pronájmu reklamních prostor výměnou.

Pokud máte zájem o více reklamních prostor najednou, uděláme Vám speciální nabídku.

V případě zájmu o reklamní prostor na našich internetových stránkách nás kontaktujte, prosím, 
na tomto e-mailu: reklama@massbuilder.eu

S pozdravem Váš massbuilder team

Přílohy:
Rozmíst ění banner ů na www.massbuilder.eu

Ceník bannerové reklamy na našich internetových str ánkách

Bannery na www.massbuilder.eu

Bannery na eshop.massbuilder.eu

Banner/Doba
TOP-BANNER

MIDDLE-BANNER
LEFT-BANNER

RIGHT-BANNER

RIGHT-BANNER

Banner/Doba
TOP-LEFT

TOP-RIGHT
LEFT-BANNER



Rozmíst ění banner ů na eshop.massbuilder.eu








