Webový portál s investičním zpravodajstvím
• Nezávislý pohled na akciové, dluhopisové, komoditní, měnové a další trhy zpracovaný formou analýz, komentářů a videí.
• Přes 61 000 fanoušků na sociálních sítích
14 000 Facebook
15 000 Twitter
2 100 Twitter Investiční web live
30 000 Youtube
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V současné době počet uživatelů dosahuje 150 tisíc za měsíc a počet zobrazených stran téměř 300 tisíc za měsíc.

* Rok 2020: 2 034 748 návštěv, 4 500 000 zobrazených článků.
Rok 2021: 2 441 697 návštěv, 5 400 000 zobrazených článků.
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Nabídka produktů:

Obsahová spolupráce
PR ČLÁNEK / ROZHOVOR / ODBORNÝ OBSAH
VÝROBA V REDAKCI
Cena: 20 000 Kč + 5000 Kč umístění ve výčtu článků v NL Morning Call (volitelné)

PR ČLÁNEK / ROZHOVOR / ODBORNÝ OBSAH
VÝROBA NA STRANĚ KLIENTA
Cena: 12 000 Kč + 5000 Kč umístění ve výčtu článků v NL Morning Call (volitelné)

Specifikace materiálu:
Rozsah: max. 1 až 2 normostrany (maximálně 3600 znaků vč. mezer)
Ilustrační podklady: max. 4 fotografie
V textu povolujeme dofollow prokliky na web inzerenta s přidaným UTM
parametrem.

Nabídka produktů:

Videa

VIDEOROZHOVOR
Videorozhovory v zázemí našeho studia se mohou týkat analýz, doporučení,
prognóz, výhledů a komentářů k aktuálnímu dění na kapitálových trzích
a v ekonomice.
V případě poptávky ze strany klienta lze také představit zvolenou firmu nebo
osobnost a videocontent použít pro běžné potřeby PR.

FORMÁTY A STOPÁŽE
Komentář nebo rozhovor do 5 minut

cena 25 000 Kč

Rozhovor do 10 minut

cena 34 000 Kč

Rozhovor do 30 minut

cena 49 000 Kč

V případě potřeby lze domluvit s redakcí individuální parametry.
Každý videorozhovor je poután v krátkém článku, který obsahuje částečný přepis
rozhovoru.

Nabídka produktů:

Bannerová reklama desktop
REKLAMNÍ FORMÁTY
1. Fullbrand top - 1366 x 210 px
1. Fullbrand left - 180 x 768 px (sticky)
1. Fullbrand right - 180 x 768 px (sticky)

}

branding

90 000 /měsíc

2. Header - 970 x 210 px
(součástí je banner pro mobilní verzi)

50 000 /měsíc

3. Sticky halfpage - 300 x 250 / 300 x 600 px
(sticky ve volném bloku, součástí je banner pro mobilní verzi)

40 000 /měsíc

4. Bottom - 970 x 310 px

40 000 /měsíc

V případě zájmu lze vytvořit formát na míru.

Technické specifikace pro bannery:
Formát: JPG / PNG
Max. velikost: 250 kB
Odkaz dle požadavku (odkaz by měl obsahovat UTM kód pro možnost trackování
prokliků z banneru)

Nabídka produktů:

Bannerová reklama mobil

1

REKLAMNÍ FORMÁTY
1. Header - 320 x 100 px (součást banneru pro desktop)
2. Halfpage - 300 x 300 px (součást banneru pro desktop)

V případě zájmu lze vytvořit formát na míru.

Technické specifikace pro bannery:
Formát: JPG / PNG
Max. velikost: 250 kB
Odkaz dle požadavku (odkaz by měl obsahovat UTM kód pro možnost
trackování prokliků z banneru)
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Nabídka produktů:

Newsletter

1

NEWSLETTER MORNING CALL
Každodenní exkluzivní informace o ekonomice, financích, investicích
a aktuální zpravodajství ze světa kapitálových trhů.
Počet registrovaných odběratelů: 3000
Průměrný open rate: 25 %
Periodicita: pondělí - pátek ráno

REKLAMNÍ FORMÁTY
1. Leaderboard

cena 10 000 Kč

2. Banner s odkazem na web klienta

cena 5000 Kč

Technické specifikace pro bannery:
Formát: JPG / PNG
Max. velikost: 250 kB
Odkaz dle požadavku (odkaz by měl obsahovat UTM kód pro možnost
trackování prokliků z banneru)
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Nabídka partnerství
celoroční

Gold

PRODUKT / SLUŽBA

INTERVAL / KUSY

videorozhovor do 30 minut

4 x ročně

PR článek / rozhovor

12 x ročně

newsletter - banner s odkazem na web klienta

1 x týdně

banner pro desktop a mobil - 300 x 600 - Halfpage

CENA BALÍČKU

600 000 Kč

6 měsíců v roce

celoroční

Silver

Ušetříte 346 000 Kč

videorozhovor do 30 minut

2 x ročně

PR článek / rozhovor

6 x ročně

newsletter - banner s odkazem na web klienta
banner pro desktop a mobil - 300 x 600 - Halfpage

2 x měsíčně

300 000 Kč

3 měsíce v roce

celoroční

Bronz

Ušetříte 158 000 Kč

videorozhovor do 30 minut

1 x ročně

PR článek / rozhovoru

3 x ročně

newsletter - banner s odkazem na web klienta
banner pro desktop a mobil - 300 x 600 - Halfpage

1 x měsíčně

150 000 Kč

1 měsíc v roce
Ušetříte 59 000 Kč

Kontakt

Premium Media Group
Na Perštýně 362/2, 110 00 Praha 1
www.investicniweb.cz
obchod
Head of Sales:
Božena Hlaváčová
bozena.hlavacova@premiummediagroup.cz
šéfredaktor
Petr Novotný
petr@investicniweb.cz
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