
 

Portál pro firmy, podnikatele, manažery, investory a profesní uskupení 

Portál iprosperita.cz představuje internetové médium, které doplňuje svými možnostmi aktuálního sdělování tištěný měsíčník 

Prosperita. Jeho cílem je informovat uživatele, zejména firemní klientelu, členy profesních podnikatelských a manažerských 

uskupení, o dění na trhu, o činnosti firem, názorech osobností z bussinesu, publikovat tiskové zprávy, analýzy, průzkumy a další 

zajímavá sdělení. Poskytuje prostor ke zveřejňování redakčních i komerčních materiálů, které mapují podnikatelské prostředí u 

nás. Portál www.iprosperita.cz je nejen elektronickou rozšířenou verzí tištěné Prosperity, ale především sondou do světa 

businessu nabízející aktuální informace o všech a pro všechny, kteří podnikají nebo podnikání ovlivňují. Uživatelská atraktivita 

portálu je dotvářena speciálními autorskými rubrikami. Portál je místem pro vaši prezentaci se širokou škálou možností od 

reklamních bannerů až po partnerství se stálým informačním servisem.  

BANNEROVÁ INZERCE  

Umístění 
Rozměr v px - v závorce rozměry  

pro mobilní zařízení  
Cena bez DPH (Kč) 

1 Hlavní banner  
nahoře na všech stránkách 

970 x 210 

(728 x 90 | 320 x 100) 

25 000 / měsíc 
7 500 / týden 

2 Banner levý sloupec    
na všech stránkách v levém sloupci 

665 x 160  

(540 x 140 | 320 x 100) 

12 000 / měsíc 

4 000 / týden 

3 Banner mezi články   
na podstránkách - ve výpisu článků rubrik, 

zobrazený mezi úvodem 4. a 5. článku  

1110 x 200 

(970 x 210 | 728 x 90 | 320 x 100) 
10 000 / měsíc 

3 500 / týden 

4 Dolní banner   
na všech stránkách webu  

(nezobrazuje se ve verzi pro mobil)   

970 x 90  

(728 x 90) 
4 000 / měsíc 

1 500 / týden 

 

TECHNICKÉ PARAMETRY 
• bannery je potřeba dodat ve všech velikostech uvedených u daného banneru, aby se mohly zobrazovat responzivně, tj. na zařízeních všech velikostí (počítače, 

tablety, mobily) 

• animované bannery: HTML5 nebo GIF • statické bannery: PNG nebo JPG 
• HTML5 bannery musí být kompatibilní se systémem Google Double Click for Publishers  

  
  

• datová velikost obvykle do 350 kB 
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Výhodný balíček bannerů na všech našich portálech 

Objednejte si zvýhodněnou bannerovou inzerci na portálech iprosperita.cz, madambusiness.cz  

a freshtime.cz za cenu o 40 % nižší oproti ceníku.  

Banner mezi články 1110 x 200 px na iprosperita.cz 

Banner uprostřed stránky 331 x 493 px na madambusiness.cz 

Horní banner 590 x 120 px na freshtime.cz 

Zvýhodněná cena: 22 800 Kč  Běžná cena 38 000 Kč 

 

 

KOMERČNÍ TEXTOVÁ PREZENTACE 

    Rozhovor na home nahoře mezi dalšími redakčními rozhovory 

s fotem, v plném textu rozhovoru mohou být další fota, kontakt, prolink  

  8 000 Kč/týden 

Informace na hlavní stránce 
s logem, fotem nebo jiným grafickým prvkem 

  4 000 Kč/týden 

    Sdělení v sekcích na podstránkách   1 000 Kč/týden 

 

PARTNERSTVÍ – LOGO KLIENTA S PROLINKEM NA JEHO WEB 
Komerční partnerství jednotlivých subjektů zahrnuje zvýhodněnou medializaci na www.iprosperita.cz nebo v tištěných titulech 

dle individuálního plánu. 

5  

6  

generální partner 

hlavní partneři     

90 000 Kč/rok 

50 000 Kč/rok 

7  

8 

partneři plus 

partneři 

  15 000 Kč/rok 

                  12 000 Kč/rok 

 

PARTNERSTVÍ PROFESNÍCH USKUPENÍ 

9  hlavní odborný partner              cena individuální 10  odborný partner     10 000 Kč/rok 
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INDIVIDUÁLNĚ A NA MÍRU 
• bannery na den, týden, rok nebo vámi zvolenou dobu     
• textové materiály - články, rozhovory, sdělení  
• speciální mediální mix pro vaši prestižní propagaci  
• lze připravit i krátkodobé sezónní kampaně např.: kombinace textových informací, bannerů a videa 
• ceny jsou stanoveny na základě konzultace s klientem 

 

 

Portál zhlédne kolem 15 000 až 20 000 unikátních návštěvníků měsíčně a jeho popularita stoupá. Cílem iProsperita.cz je komunikace s podnikatelskou a 

manažerskou veřejností. Sází na kreativitu a kvalitu a propojování myšlenkového portfolia šikovných lidí s nápady a odhodláním prosadit se. Strategií není 

návštěvnost za každou cenu, nýbrž smysluplná inspirativnost.  

 

Prosperita? Především! Nic jiného neřeším.              www.iprosperita.cz 
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