
Volty.cz – webová inzerce
Horní část webu

Megaboard 1100x200 px / statické pozadí: 1500x1000 px (šířka webu: 1100 px)
CPT – 350 Kč

Cena za 10.000 zobrazení ............................................................................3.500 Kč

Leaderboard 1100x100 px / statické pozadí: 1500x1000 px (šířka webu: 1100 px)
CPT – 300 Kč

Cena za 10.000 zobrazení ............................................................................3.000 Kč

Boční část webu
Square nahoře vpravo pod hlavním článkem – 300x300 px
CPT – 250 Kč

Cena za 10.000 zobrazení ............................................................................2.500 Kč

Square dole vpravo – scroll stop – pod bezplatnou řádkovou inzerci – 300x300 px
CPT – 200 Kč

Cena za 10.000 zobrazení ............................................................................2.000 Kč

Minimální objednávka: 10.000 zobrazení.

Komerční sdělení
Umístění loga nebo malého fota výrobku max. 100x100 px 
vč. krátkého popisku do 60 znaků do rubriky “Komerční sdělení”, 
umístěného v celém webu vždy v pravé části. 
Max. množství komerčního sdělení je 5 firem nebo produktů v boxíku.
Cena uveřejnění 1 firmy nebo 1 produktu na 1 den ........................................100 Kč

Upoutávka firmy nebo jejího produktu pro nadcházející veletrh
- v pravé části nad Komerčním sdělením
“Co najdete na veletrhu AmPer” – možno objednat od 15. ledna 
“Co najdete na veletrhu Forenergo” – možno objednat od 19. března 

nebo po ukončení veletrhu Amper
“Co najdete na mezinárodním a strojírenském veletrhu”

– možno objednat od 1. července
Je určeno jen pro vystavovatele daného veletrhu.
Cena je určena termínem konání veletrhu.
Cena uveřejnění na 1 den
V rozmezí 60-30 dnů před prvním dnem veletrhu ............................................100 Kč
V rozmezí 29-15 dnů před prvním dnem veletrhu ............................................120 Kč
V rozmezí 14-5 dnů před prvním dnem veletrhu ..............................................150 Kč
4 dny před prvním dnem veletrhu až po celý veletrh........................................200 Kč

Při objednání všech dnů tj. od 60 dnů až po dobu trvání veletrhu.................5.000 Kč

Ponechání Pr článku na titulním místě
Maximální doba ponechání článku na titulce je 10 dnů. Znamená to, že článek 
‘neproteče’ s ostatními články dolů. Po uplynutí zapleceného období bude článek
sestupovat spolu s ostatními články níže, ale bude si jej možné dále vyhledat 
např. pomocí přednastavených tagů nebo pomoci fulltextu.
Cena za ponechání hlavního článku na 1 den ................................................200 Kč

Banner u článku po jeho rozkliknutí
Banner umístěný pod článkem nebo uvnitř článku – podle přání inzerenta. Článek je
také zakončen kontakty na danou společnost nebo hyperlinkem na inzerentem
danou stránku. Inzerce je vhodná pro prezentaci dané firmy.
Cena za 12 měsíců........................................................................................1.000 Kč
(cca 3 Kč/den nebo 84 Kč/měsíc) 

Všechny uvedené ceny jsou bez 21% DPH.

Kontaktujte inzertní oddělení:
Jiřina Molinková, tel.: 603 429 908, e-mail: inzerce@volty.cz


