2016
Ceník inzerce
na Motorkáři.cz

15 let nejnavštěvovanější
server o motorkách

www.motorkari.cz

Návštěvnost
Měsíčně náš web navštíví přes 700 000 reálných návštěvníků. Denní údaj návštěvnosti se v současné době pohybuje kolem
70 000 reálných návštěvníků. Náš portál je dlouhodobě nejnavštěvovanější server se zaměřením na motocykly na českém
a slovenském internetu. Od svého vzniku v roce 2001 si vybudoval dominantní pozici, a díky svému obsahu a službám si tuto
pozici stále udržuje.

Srovnání návštěvnosti motocyklových
zpravodajských webů
Počty reálných návštěvníků za den, zdroj: Toplist.cz

RU = Průměrná denní návštěvnost
unikátních uživatelů

Motorkari.cz

PV = Počet zobrazených
stránek za měsíc

70 000 RU
23 253 028 PV

Quadmania.cz

5 097 návštěv denně

Motohouse.cz

5 754 návštěv denně

GT Motocross.cz

2 649 návštěv denně

Katalog-motocyklu.cz
1 670 návštěv denně

iCMN.cz / 1 516 návštěv denně

Další motocyklové weby mají
návštěvnost pod 500 návštěv nebo počty
návštěvníků záměrně veřejně nesledují.

Motolevel.cz / 1 028 návštěv denně

Srovnání návštěvnosti jednotlivých sekcí (Zdroj:Toplist.cz)
Články
Sport
Motokatalog

12 000 návštěv denně
9 000 návštěv denně
5 000 návštěv denně

Firmy
Cestování
Motoakce
Video
Fórum

(62 000 návštěv měsíčně)

(30 000 návštěv měsíčně)

27 000 návštěv denně

Bazar
Motorkáři

(86 000 návštěv měsíčně)

12 000 návštěv denně
1 500 návštěv denně

(186 000 návštěv měsíčně)

(91 000 návštěv měsíčně)

(9 800 návštěv měsíčně)

5 000 návštěv denně
3 000 návštěv denně
2 500 návštěv denně

(35 000 návštěv měsíčně)

(14 000 návštěv měsíčně)
(9 700 návštěv měsíčně)

20 000 návštěv denně

www.motorkari.cz

(154 000 návštěv měsíčně)

Úvodní stránka   
Úvodní stránka serveru Motorkáři.cz je titulní stranou
umožňující vstup na naše články a ostatní nabízené služby.
Tuto stránku uživatelé uvidí po zadání naší webové adresy.

Koho oslovíte inzercí na úvodní stránce?
Inzercí na této stránce oslovíte celou skupinu motorkářů s denní návštěvností přes 70 tisíc uživatelů. Jedná se
o prestižní umístění.

Rezervovat banner můžete zde:
http://www.motorkari.cz/reklama/?stranka=1

Ceník inzerce
Pozice

A
B
C
D
F
S*

Cena  / měsíc

Návštěvnost  / den

Frekvence
zobrazení

Garantovaný
počet zobrazení

Rozměry banneru

Max. datová
velikost

39 000 Kč

70 000 RU

1/2

800 000×

970×130 px

300 kB

35 000 Kč

70 000 RU

1/2

800 000×

300×300 px

300 kB

29 000 Kč

70 000 RU

1/2

800 000×

600×120 px

300 kB

25 000 Kč

70 000 RU

1/2

800 000×

600×150 px

300 kB

17 000 Kč

70 000 RU

3/3

1 200 000×

110×110 px + text

100 kB

37 000 Kč

70 000 RU

1/2

800 000×

140×600 px

300 kB

* Pozice "S" je viditelná pouze pro rozlišení 1130 px a vyšší.

• Ke kampani Vám připravíme a zpracujeme banner dle Vašich požadavků. Stačí poslat e-mailem logo, text a obrázky. Cena výroby je 900 Kč bez DPH.
• Poskytované slevy na kampaň: 1 měsíc = 5%, 2 měsíce = 10%, 3 měsíce = 15%, 6 měsíců = 20%, 9 měsíců = 25%, 12 měsíců = 30%.
• Nabízíme možnost samostatné výměny vašich bannerů v měsíci dle aktuální potřeby. V administraci si můžete tedy sami měnit banner třeba každý týden.

Legenda k ceníkům
pozice
cena / měsíc
návštěvnost / den
frekvence zobrazení

garantovaný počet zobrazení
rozměry banneru
max. datová velikost

Umístění Vašeho banneru na stránce.
Udává cenu za měsíční reklamní kampaň bez DPH 21 %.
Počet reálných uživatelů (RU), které každý den oslovíte. (zdroj: Toplist.cz)
Frekvence zobrazení banneru na dané pozici. 1 z 2 znamená, že se na této pozici může střídat ještě jeden banner jiné firmy.
Pokud se nechcete střídat, můžete si připlatit za exkluzivitu.
Frekvence 1 z 1 (3 z 3, 4 z 4) znamená, že na dané pozici budete zobrazeni vždy pouze jen vy.
Minimální tzv. garantovaný počet zobrazení znamená zaručený počet zobrazení Vašeho banneru. Pokud je počet
zobrazení nižší, prodlouží se doba zobrazovaní, nebo se zbývající počet převede do další kampaně.
Velikost reklamního formátu šířka × výška v pixelech.
Povolená datová velikost banneru v kB.
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Sekce Články   
V této sekci najdete internetový časopis, kde denně zveřejňujeme články a novinky ze světa motocyklů. Nejvíce
navštěvované jsou naše původní redakční testy motocyklů
a skútrů, reportáže z akcí a zajímavé rozhovory.
Jde o stránku, kterou většina návštěvníků otevře minimálně jednou denně díky každodenní aktualizaci. Jedná se
o plnohodnotnou, avšak cenově dostupnější alternativu
k inzerci na hlavní stránce portálu Motorkáři.cz.

Koho oslovíte inzercí v této sekci?
Inzerce na této stránce je vhodná pro prodejce nových motocyklů, příslušenství, oblečení a dalších doplňků.

Rezervovat banner můžete zde:
http://www.motorkari.cz/reklama/?stranka=2

Ceník inzerce
Pozice

A
B
C
D*
S**

Cena  / měsíc

Návštěvnost  / den

Frekvence
zobrazení

Garance
zobrazení / měsíc

Rozměry banneru

Max. datová
velikost

23 000 Kč

12 000 RU

1/2

500 000×

970×130 px

300 kB

19 000 Kč

12 000 RU

1/2

500 000×

300×300 px

300 kB

7 000 Kč

12 000 RU

4/4

800 000×

110×110 px + text

100 kB

12 000 Kč

12 000 RU

1/2

500 000×

300×300 px

300 kB

21 000 Kč

12 000 RU

1/2

500 000×

140×600 px

300 kB

* Pozice "D" ve výpisu a detailu článků roluje se stránkou dolů.   ** Pozice "S" je viditelná pouze pro rozlišení 1130 px a vyšší.

• Ke kampani Vám připravíme a zpracujeme banner dle Vašich požadavků. Stačí poslat e-mailem logo, text a obrázky. Cena výroby je 900 Kč bez DPH.
• Poskytované slevy na kampaň: 1 měsíc = 5%, 2 měsíce = 10%, 3 měsíce = 15%, 6 měsíců = 20%, 9 měsíců = 25%, 12 měsíců = 30%.
• Nabízíme možnost samostatné výměny vašich bannerů v měsíci dle aktuální potřeby. V administraci si můžete tedy sami měnit banner třeba každý týden.
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Sekce Sport   
Speciální sekce o motocyklovém sportu, která nabízí denně
čerstvé zprávy nejen ze silničních motocyklových závodů
u nás a ve světě, ale i z enduro/motokros sportu, supermota a ploché dráhy. Server Motorkáři.cz je mediálním partnerem mnoha prestižních závodů.
Jde o vyhledávanou sekci především mezi amatérskými závodníky a motorkáři, kteří se zajímají o motocyklový sport
a vše co k němu patří.

Koho oslovíte inzercí v této sekci?
Inzerce je vhodná nejen pro sportovní agentury pořádající
okruhové jízdy, ale také pro všechny firmy, které se zabývají
prodejem sportovního vybavení pro motorkáře a sportovních motocyklů.

Rezervovat banner můžete zde:
http://www.motorkari.cz/reklama/?stranka=3

Ceník inzerce
Pozice

A
B
C
D*
S**

Cena  / měsíc

Návštěvnost  / den

Frekvence
zobrazení

Garance
zobrazení / měsíc

Rozměry banneru

Max. datová
velikost

15 000 Kč

9 000 RU

1/2

500 000×

970×130 px

300 kB

12 000 Kč

9 000 RU

1/2

500 000×

300×300 px

300 kB

5 000 Kč

9 000 RU

4/4

800 000×

110×110 px + text

100 kB

8 000 Kč

9 000 RU

1/2

500 000×

300×300 px

300 kB

13 000 Kč

9 000 RU

1/2

500 000×

140×600 px

300 kB

* Pozice "D" ve výpisu a detailu článků roluje se stránkou dolů.   ** Pozice "S" je viditelná pouze pro rozlišení 1130 px a vyšší.

• Ke kampani Vám připravíme a zpracujeme banner dle Vašich požadavků. Stačí poslat e-mailem logo, text a obrázky. Cena výroby je 900 Kč bez DPH.
• Poskytované slevy na kampaň: 1 měsíc = 5%, 2 měsíce = 10%, 3 měsíce = 15%, 6 měsíců = 20%, 9 měsíců = 25%, 12 měsíců = 30%.
• Nabízíme možnost samostatné výměny vašich bannerů v měsíci dle aktuální potřeby. V administraci si můžete tedy sami měnit banner třeba každý týden.
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Sekce Motokatalog   
Aktualizovaný on-line motokatalog všech značek a modelů. Čtenáři zde naleznou kompletní informace o daném modelu: redakční testy, novinky, technické údaje, galerie, manuály, zkušenosti uživatelů a další informace přímo k hledanému modelu.
Jedná se o unikátní projekt, který nemá svým rozsahem konkurenci.

Koho oslovíte inzercí v této sekci?
Můžete oslovit motorkáře, kteří hledají informace o nových nebo ojetých motocyklech, náhradních dílech apod.

Rezervovat reklamu na pozadí můžete zde:
http://www.motorkari.cz/reklama/?stranka=13

Ceník inzerce
Pozice

Cena / měsíc

Návštěvnost / den

Frekvence
zobrazení

Garantovaný počet
zobrazení

Rozměry banneru

Max. datová
velikost

Pozadí webu

15 000 Kč

5 000 RU

1/1

200 000×

1500×500 px

500 kB

• Ke kampani Vám připravíme a zpracujeme banner dle Vašich požadavků. Stačí poslat e-mailem logo, text a obrázky. Cena výroby je 900 Kč bez DPH.
• Poskytované slevy na kampaň: 1 měsíc = 5%, 2 měsíce = 10%, 3 měsíce = 15%, 6 měsíců = 20%, 9 měsíců = 25%, 12 měsíců = 30%.
• Nabízíme možnost samostatné výměny vašich bannerů v měsíci dle aktuální potřeby. V administraci si můžete tedy sami měnit banner třeba každý týden.
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Sekce Bazar - plošná reklama   
Největší nabídka nových a ojetých motocyklů, motocyklového příslušenství, doplňků a náhradních dílů. Nejnavštěvovanší sekce
webu Motorkáři.cz vhodná pro bazary, servisy, eshopy nebo prodejce pneu.

Výpis inzerátů

Úvodní stránka

Detail inzerátu

Rezervovat banner můžete zde:
http://www.motorkari.cz/reklama/?stranka=12

Ceník inzerce
Pozice

A
B
C
D*
F
S**

Cena  / měsíc

Návštěvnost  / den

Frekvence
zobrazení

Garance
zobrazení / měsíc

Rozměry banneru

Max. datová
velikost

23 000 Kč

27 000 RU

1/2

4 500 000×

970×130 px

300 kB

19 000 Kč

27 000 RU

1/2

2 500 000×

300×300 px

300 kB

5 000 Kč

27 000 RU

6/6

4 000 000×

110×110 px + text

100 kB

10 000 Kč

27 000 RU

1/2

2 500 000×

300×300 px

300 kB

12 000 Kč

27 000 RU

1/2

2 500 000×

300×150 px

300 kB

21 000 Kč

27 000 RU

1/2

4 500 000×

140×600 px

300 kB

* Pozice "D" ve výpisu a detailu článků roluje se stránkou dolů.   ** Pozice "S" je viditelná pouze pro rozlišení 1130 px a vyšší.

• Ke kampani Vám připravíme a zpracujeme banner dle Vašich požadavků. Stačí poslat e-mailem logo, text a obrázky. Cena výroby je 900 Kč bez DPH.
• Poskytované slevy na kampaň: 1 měsíc = 5%, 2 měsíce = 10%, 3 měsíce = 15%, 6 měsíců = 20%, 9 měsíců = 25%, 12 měsíců = 30%.
• Nabízíme možnost samostatné výměny vašich bannerů v měsíci dle aktuální potřeby. V administraci si můžete tedy sami měnit banner třeba každý týden.
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Sekce Bazar - inzeráty   
V bazaru můžete po firemní registraci vkládat inzeráty. Zpoplatnění probíhá paušální formou a inzerent získá možnost vkládat
vybrané množství inzerátů současně po dobu jednoho roku. Inzeráty lze po prodeji mazat, editovat nebo je nahradit jinými.
V bazaru máte vždy vybraný počet kusů / rok.

Inzeráty motocyklů, doplňků a přílušenství

Inzeráty náhradních dílů

Inzeráty motocyklů, doplňků a přílušenství si můžete objednat zde:
http://www.motorkari.cz/sluzby/?act=detail&f=5

Inzeráty náhradních dílů objednáte zde:
http://www.motorkari.cz/sluzby/?act=detail&f=3

Počet inzerátů v bazaru
Cena Kč / rok

300,-

1 500,-

2 500,-

3 500,-

4 500,-

5 500,-

6 500,-

8 000,-

10 000,-

14 000,-

Všechny sekce

1 ks

5 ks

10 ks

20 ks

30 ks

40 ks

50 ks

70 ks

100 ks

200 ks

Motocykly/čtyřkolky

1 ks

5 ks

10 ks

20 ks

30 ks

40 ks

50 ks

70 ks

100 ks

200 ks

Doplňky na moto

1 ks

5 ks

10 ks

20 ks

30 ks

40 ks

50 ks

70 ks

100 ks

200 ks

Výbava motorkáře

1 ks

5 ks

10 ks

20 ks

30 ks

40 ks

50 ks

70 ks

100 ks

200 ks

Cena Kč / rok

300,-

700,-

1 000,-

1 200,-

1 500,-

2 000,-

2 500,-

3 500,-

5 750,-

9 750,-

Náhradní díly

10 ks

30 ks

50 ks

70 ks

100 ks

200 ks

300 ks

500 ks

1000 ks

2000 ks

V tabulce je zobrazen možný výběr vašich aktivních inzerátů v bazaru za rok. Pokud motocykl prodáte a smažete, tak ho můžete nahradit jiným.
Pokud potřebujete jiný nebo vyšší počet kusů inzerátů, než který je uveden v tabulce, můžete si je sami zvolit v objednávce služeb na této
stránce: http://www.motorkari.cz/sluzby/#bazar.
Ceny jsou uvedeny na celý rok bez DPH.
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Sekce Motorkáři   
V sekci Motorkáři je nyní registrováno přes 70 000 motorkářů se svými motocykly. Sekce je hodně navštěvovaná potencionálními novými zákazníky, kteří se rozhodují pro koupi nového/ojetého stroje nebo příslušenství. Ti zde čtou recenze a hledají
zkušenosti přímo od registrovaných motorkářů.

Koho oslovíte inzercí v této sekci?
Sekce Motorkáři je hodně navštěvovaná potencionálními novými zákazníky, kteří se rozhodují pro koupi nového nebo ojetého
stroje a hledají zde zkušenosti přímo od registrovaných motorkářů. Tady se vybírají jejich budoucí motocykly!
Inzerce v této sekci je vhodná ale také pro motoservisy, pneuservisy nebo prodejce oblečení a příslušenství na motocykly.

Úvodní stránka

Výpis a detaily

Rezervovat banner můžete zde:
http://www.motorkari.cz/reklama/?stranka=5

Ceník inzerce
Pozice

A
B
C
D*
S**

Cena  / měsíc

Návštěvnost  / den

Frekvence
zobrazení

Garance
zobrazení / měsíc

Rozměry banneru

Max. datová
velikost

15 000 Kč

12 000 RU

1/2

1 500 000×

970×130 px

300 kB

12 000 Kč

12 000 RU

1/2

1 500 000×

300×300 px

300 kB

5 000 Kč

12 000 RU

4/4

2 000 000×

110×110 px + text

100 kB

9 000 Kč

12 000 RU

1/2

1 500 000×

300×300 px

300 kB

13 000 Kč

12 000 RU

1/2

1 500 000×

140×600 px

300 kB

* Pozice "D" ve výpisu a detailu článků roluje se stránkou dolů.   ** Pozice "S" je viditelná pouze pro rozlišení 1130 px a vyšší.

• Ke kampani Vám připravíme a zpracujeme banner dle Vašich požadavků. Stačí poslat e-mailem logo, text a obrázky. Cena výroby je 900 Kč bez DPH.
• Poskytované slevy na kampaň: 1 měsíc = 5%, 2 měsíce = 10%, 3 měsíce = 15%, 6 měsíců = 20%, 9 měsíců = 25%, 12 měsíců = 30%.
• Nabízíme možnost samostatné výměny vašich bannerů v měsíci dle aktuální potřeby. V administraci si můžete tedy sami měnit banner třeba každý týden.
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Firmy   
Jedná se o online databázi motocyklových firem, která návštěvníkovi umožní rychle vyhledat tu správnou firmu v jeho okolí,
přesně podle typu či značky zboží, které právě potřebuje. Vaše firma se zobrazí nejen v samotném katalogu firem, ale případně
i v sekcích články, bazar, cestování a katalog motocyklů.
Registrujte se také na http://www.motorkari.cz/registrace-firmy/, abyste mohli využívat služeb, které nabízíme (inzeráty v bazaru, PPC reklamní systém Motoklik, akce nebo jiné firemní oznámení).

Typy zápisu
Mini: 490,– / rok

Standard: 1 900,– / rok

Premium: 7 900,– / rok
jší

líbeně

Nejob

+ motoklik za 300 Kč zdarma

+ motoklik za 500 Kč zdarma

Co vše registrací získáte?

+ motoklik za 1000 Kč zdarma

Mini

Standard

Premium

Firemní profil na Motorkáři.cz

ANO

ANO

ANO

Zobrazení loga firmy, popisu, adresy, emailu a odkazu

ANO

ANO

ANO

Poloha firmy na mapě

ANO

ANO

ANO

Přehledné statistiky počtu kliknutí a odpovědí

ANO

ANO

ANO

Možnost vložení inzerátů do bazaru za poplatek

ANO

ANO

ANO

1

5

10

ANO

ANO

ANO

1

5

10

Zveřejnění různých oznámení (akce firmy apod.)

ANO

ANO

ANO

Zobrazení otevírací doby

ANO

ANO

ANO

Výpis inzerátů z bazaru u profilu v katalogu

ANO

ANO

ANO

5

10

Zobrazení náhledu webu a dalších odkazů

ANO

ANO

Ve výpisu firem zobrazení nad zápisy Mini

ANO

ANO

Umístění v kategoriích katalogu
Motopráce – zveřejnění pracovních nabídek
Počet přiřazených značek ke kategorii

Fotogalerie

Možnost vložení videoprezentace

ANO

Ve výpisu firem zobrazení nad zápisy Mini a Standard

ANO

Zveřejnění PR článku zdarma

ANO

Reklama Motoklik zdarma v hodnotě

Cena

300 Kč

500 Kč

1000 Kč

490 Kč / rok

1.900 Kč / rok

7.900 Kč / rok

objednat

objednat

objednat

www.motorkari.cz

Sekce Cestování   
Tato sekce je vyhrazená pro cestování na motorce. Můžete si zde přečíst recenze motorkářského vybavení na cesty, vyhledat si
informace o cizích zemích, nebo si přečíst z tisícovky hodnotných cestopisů. Zajímavé trasy a místa pro motorkáře je možné
hledat z více jak 2000 zájmových bodů (POI).

Koho oslovíte inzercí v této sekci?
Reklama v této sekci je vhodná k oslovení zejména cestovně založených motorkářů, ale i k prezentaci turisticky zajímavých
objektů, jako jsou hotely, penziony či restaurace orientované na motorkáře. Inzerce je vhodná také pro prodejce vybavení a příslušenství pro cestování na motorce nebo pro pořadatele moto-zájezdů.

Úvodní stránka

Výpis a detaily

Rezervovat banner můžete zde:
http://www.motorkari.cz/reklama/?stranka=15

Ceník inzerce
Pozice

A
B
C
D*
S**

Cena  / měsíc

Návštěvnost  / den

Frekvence
zobrazení

Garance
zobrazení / měsíc

Rozměry banneru

Max. datová
velikost

13 000 Kč

5 000 RU

1/2

200 000×

970×130 px

300 kB

11 000 Kč

5 000 RU

1/2

200 000×

300×300 px

300 kB

4 000 Kč

5 000 RU

4/4

450 000×

110×110 px + text

100 kB

8 000 Kč

5 000 RU

1/2

200 000×

300×300 px

300 kB

12 000 Kč

5 000 RU

1/2

200 000×

140×600 px

300 kB

* Pozice "D" ve výpisu a detailu článků roluje se stránkou dolů.   ** Pozice "S" je viditelná pouze pro rozlišení 1130 px a vyšší.

• Ke kampani Vám připravíme a zpracujeme banner dle Vašich požadavků. Stačí poslat e-mailem logo, text a obrázky. Cena výroby je 900 Kč bez DPH.
• Poskytované slevy na kampaň: 1 měsíc = 5%, 2 měsíce = 10%, 3 měsíce = 15%, 6 měsíců = 20%, 9 měsíců = 25%, 12 měsíců = 30%.
• Nabízíme možnost samostatné výměny vašich bannerů v měsíci dle aktuální potřeby. V administraci si můžete tedy sami měnit banner třeba každý týden.
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Sekce Motoakce   
Tato sekce je vyhrazená pro motorkářské akce. Můžete zde najít informace o pořádaných akcích nebo srazů. Jedná se o největší
databázi všech motoakcí na jednom místě.

Koho oslovíte inzercí v této sekci?
Kromě plošné reklamy, můžete využít i reklamu před našimi videi a videotesty. Váš reklamní videospot se zobrazí 10 vteřin před
spuštěním samotného videa. Té si všimne každý, kdo si video přehraje.

Úvodní stránka

Výpis a detaily

Rezervovat banner můžete zde:
http://www.motorkari.cz/reklama/?stranka=16

Ceník inzerce
Pozice

A
B
C
D*
S**

Cena  / měsíc

Návštěvnost  / den

Frekvence
zobrazení

Garance
zobrazení / měsíc

Rozměry banneru

Max. datová
velikost

11 000 Kč

3 000 RU

1/2

200 000×

970×130 px

300 kB

9 000 Kč

3 000 RU

1/2

200 000×

300×300 px

300 kB

3 000 Kč

3 000 RU

4/4

400 000×

110×110 px + text

100 kB

7 000 Kč

3 000 RU

1/2

200 000×

300×300 px

300 kB

10 000 Kč

3 000 RU

1/2

200 000×

140×600 px

300 kB

* Pozice "D" ve výpisu a detailu článků roluje se stránkou dolů.   ** Pozice "S" je viditelná pouze pro rozlišení 1130 px a vyšší.

• Ke kampani Vám připravíme a zpracujeme banner dle Vašich požadavků. Stačí poslat e-mailem logo, text a obrázky. Cena výroby je 900 Kč bez DPH.
• Poskytované slevy na kampaň: 1 měsíc = 5%, 2 měsíce = 10%, 3 měsíce = 15%, 6 měsíců = 20%, 9 měsíců = 25%, 12 měsíců = 30%.
• Nabízíme možnost samostatné výměny vašich bannerů v měsíci dle aktuální potřeby. V administraci si můžete tedy sami měnit banner třeba každý týden.
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Sekce Video   
Video přímo ze sedla nového modelu motocyklu, řítícího se po okruhu, osloví mnohem intenzivněji než sebelépe napsaný
textový popis. Kromě našich vlastních redakčních videí z testů a akcí zde najdete i veřejně dostupná videa, které vkládají sami
návštěvníci.

Koho oslovíte inzercí v této sekci?
Kromě plošné reklamy, můžete využít i reklamu před našimi videi a videotesty. Váš reklamní videospot se zobrazí 10 vteřin před
spuštěním samotného videa. Té si všimne každý, kdo si video přehraje.

Úvodní stránka

Videoreklama

Rezervovat banner můžete zde:
http://www.motorkari.cz/reklama/?stranka=10

Ceník inzerce
Pozice

Cena  / měsíc

Návštěvnost  / den

Frekvence
zobrazení

Garance
zobrazení / měsíc

Rozměry banneru

Max. datová
velikost

A
B

9 000 Kč

2 500 RU

1/2

100 000×

970×130 px

300 kB

7 000 Kč

2 500 RU

1/2

100 000×

300×300 px

300 kB

Videoreklama

15 000 Kč

2 500 RU

1/1

90 000×

510×311 px

1000 kB

• Ke kampani Vám připravíme a zpracujeme banner dle Vašich požadavků. Stačí poslat e-mailem logo, text a obrázky. Cena výroby je 900 Kč bez DPH.
• Poskytované slevy na kampaň: 1 měsíc = 5%, 2 měsíce = 10%, 3 měsíce = 15%, 6 měsíců = 20%, 9 měsíců = 25%, 12 měsíců = 30%.
• Nabízíme možnost samostatné výměny vašich bannerů v měsíci dle aktuální potřeby. V administraci si můžete tedy sami měnit banner třeba každý týden.
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Sekce Fórum   
Hojně navštěvované diskusní fórum je cenným zdrojem zkušeností a názorů. Jedná se o jednu z nejnavštěvovanějších sekcí
našeho serveru.

Koho oslovíte inzercí v této sekci?
Díky naší vlastní koncepci fóra dokážeme nejen zobrazit pouze kvalitní příspěvky, ale také filtrovat příspěvky dle typu motocyklu.
Nabídneme vám reklamu cílenou přesně na vaši skupinu zákazníků.

Úvodní stránka

Výpis témat

Rezervovat banner můžete zde:
http://www.motorkari.cz/reklama/?stranka=8

Ceník inzerce
Pozice

A
B
C
D*
S**

Cena  / měsíc

Návštěvnost  / den

Frekvence
zobrazení

Garance
zobrazení / měsíc

Rozměry banneru

Max. datová
velikost

23 000 Kč

20 000 RU

1/2

4 000 000×

970×130 px

300 kB

19 000 Kč

20 000 RU

1/2

3 000 000×

300×300 px

300 kB

7 000 Kč

20 000 RU

4/4

3 000 000×

110×110 px + text

100 kB

12 000 Kč

20 000 RU

1/2

3 000 000×

300×300 px

300 kB

21 000 Kč

20 000 RU

1/2

4 000 000×

140×600 px

300 kB

* Pozice "D" ve výpisu a detailu článků roluje se stránkou dolů.   ** Pozice "S" je viditelná pouze pro rozlišení 1130 px a vyšší.

• Ke kampani Vám připravíme a zpracujeme banner dle Vašich požadavků. Stačí poslat e-mailem logo, text a obrázky. Cena výroby je 900 Kč bez DPH.
• Poskytované slevy na kampaň: 1 měsíc = 5%, 2 měsíce = 10%, 3 měsíce = 15%, 6 měsíců = 20%, 9 měsíců = 25%, 12 měsíců = 30%.
• Nabízíme možnost samostatné výměny vašich bannerů v měsíci dle aktuální potřeby. V administraci si můžete tedy sami měnit banner třeba každý týden.
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Ikonka ve vybrané sekci fóra   
Ve fóru není možné volně zakládat komerční témata nebo vkládat příspěvky s firemními odkazy. Pro firmy jsme proto připravili malou reklamní pozici, kde je možné zviditelnit váš produkt nebo eshop.

Umístění ikonky
Jedná o ikonku o velikosti 120×60 px., která je umístěna v dané sekci fóra, jejich podsekcich a ve všech jejich příspěvcích.
Například v sekci "Jak na to".
Možné umístění ikonky
v sekcích:
• Moto dle typu
• Moto dle původu
• Cestování
• Jak na to
• Kluby a spolky
• Motosport
• Pro motorkářky
• Ostatní

Rezervovat ikonku můžete zde:
http://www.motorkari.cz/reklama/?stranka=8

Ceník inzerce
Pozice

Cena  / měsíc

Návštěvnost  / den

Frekvence
zobrazení

Garance
zobrazení / měsíc

Rozměry banneru

Max. datová
velikost

H

900 Kč

10 000 RU

10/10

500 000×

120×60 px

30 kB

• Ke kampani Vám připravíme a zpracujeme banner dle Vašich požadavků. Stačí poslat e-mailem logo, text a obrázky. Cena výroby je 500 Kč bez DPH.
• Poskytované slevy na kampaň: 1 měsíc = 5%, 2 měsíce = 10%, 3 měsíce = 15%, 6 měsíců = 20%, 9 měsíců = 25%, 12 měsíců = 30%.
• Nabízíme možnost samostatné výměny vašich bannerů v měsíci dle aktuální potřeby. V administraci si můžete tedy sami měnit banner třeba každý týden.

Pravidla pro tvorbu ikonky:
• Reklama nesmí být nepřiměřeně agresivní, ve smyslu chvění a blikání, agresivní změny barev či další prvky, které mohou
uživatele vyrušovat při práci se stránkou.
• Ikonka nesmí obsahovat vulgarismy ani jiné neetické či protizákonné prvky.
• Ikonky nesmí zahrnovat ovládací prvky operačních systémů a nesmí vypadat jako systémové hlášky.
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Reklama v e-mailovém newsletteru   
E-mailová reklama patří mezi nejefektivnější druhy internetové reklamy. Každý týden můžete oslovit až 13 500 uživatelů, kteří odebírají náš e-mailový zpravodaj a přečtou
si novinky na našem webu. Textovým reklamním sdělením
s přímým odkazem na váš web, můžete cíleně oslovit i tuto
skupinu motorkářů.
Objednat newsletter můžete zde:
http://www.motorkari.cz/reklama/?stranka=17

Ceník inzerce
Pozice

Cena  / měsíc

Počet zaslání /
měsíc

Návštěvnost  / den

Frekvence
zobrazení

Garance
zobrazení / měsíc

Rozměry
reklamy

Sport

3 000 Kč

4×

2 300 RU

2/2

9 200×

500×100 px

Články

4 000 Kč

4×

3 000 RU

2/2

12 000×

500×100 px

Všechny sekce

11 000 Kč

4× + 30× bazar

13 500 RU

2/2

120 000×

500×100 px

Bazar

7 000 Kč

30×

2 700 RU

2/2

81 000×

500×100 px

Motoakce

5 000 Kč

4×

5 500 RU

2/2

22 000×

500×100 px

Je nutné si vybrat z tabulky skupinu newsletterů, kterou chcete oslovit a které pošlete váš inzerát. E-mail lze zaslat
na vámi vybraný termín. Ceny uvedené v tabulce jsou bez DPH.

Reklama ve zprávách   
Nabízíme možnost odeslání vašeho obchodního sdělení
vybraným uživatelům dle vašich požadavků. Dokážeme
například přesně cílit na motorkáře z Jihomoravského kraje, kteří vlastní motocykl Suzuki nebo všechny uživatele ze
Středočeského kraje.
Objednat zprávy můžete zde:
http://www.motorkari.cz/sluzby/?act=detail&f=11

Ceník reklamy ve zprávách
Typ cílení
Dle kraje, města, typu / značky nebo
modelu motocyklu

Cena za zprávu
3 Kč

Přesný počet uživatelů vám po vybrané kombinaci zašleme. Stačí si v naší databázi vyhledat aktuální počet uživatelů:
http://www.motorkari.cz/motorkari/?act=motorky, které chcete oslovit dle vybraných kritérií. Zprávy lze zaslat na vámi
vybraný termín. Ceny uvedené v tabulce jsou bez DPH.
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Reklama před vstupem na web Motorkáři.cz   
Jedná se o reklamní banner o velikosti 700×500 px., který se zobrazí návštěvníkovi před vstupem na web www.motorkari.cz.
Reklama se zobrazí po dobu 10 vteřin před samotným načtením webu. V tomto čase, může dojít ke kliknutí na váš reklamní
banner nebo přímý odkaz, následně je zobrazena stránka Motorkáři.cz.
Tato exkluzivní pozice vám umožní oslovit denně všech 70 000 unikátních návštevníků webu Motorkáři.cz.

Rezervovat banner můžete zde:
http://www.motorkari.cz/reklama/?stranka=11

Ceník inzerce
Pozice

Cena / den

Návštěvnost
/  den

Umístění

Frekvence
zobrazení

Garance
zobrazení / den

Rozměry
banneru

Max. datová
velikost

před vstupem
na web

10 000 Kč

70 000 RU

před vstupem
na web

1z1

70 000×

700 × 500

200 kB

• Ke kampani Vám připravíme a zpracujeme banner dle Vašich požadavků. Stačí poslat e-mailem logo, text a obrázky. Cena výroby je 1 900 Kč bez DPH.
• Poskytované slevy na kampaň: 1 den = 5%, 2 dny = 10%, 3 dny = 15%, 6 dní = 20%, 9 dní = 25%, 12 dní = 30% .
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PR články   
PR články jsou důležitou součástí reklamních aktivit každé
společnosti. Prostřednictvím těchto textů máte jedinečnou
možnost představit výhody nabízených produktů a služeb
na našem webu Motorkari.cz v sekci "Firmy". Díky PR článkům
získáte cenné zpětné odkazy za minimální náklady.
PR článek má v průměru 3 000 přečtení.
Zveřejnění v sekci Firmy:
http://www.motorkari.cz/firmy/
Cena PR článku: 2 500 Kč bez DPH
Článek objednáte zde:
http://www.motorkari.cz/sluzby/?act=detail&f=29

Soutěže   
Uspořádání soutěže je dalším velice efektivním způsobem
propagace. Vy v takovém případě poskytnete do soutěže výhry,
průběh soutěže a jeho zveřejnění na našem webu je pak dále
zpoplatněno. Standardní soutěže běží 7 dní v sekci Články.
Soutěže se účastní průměrně 1 000 uživatelů
a článek přečte 8 000 čtenářů.
Zveřejnění v sekci Články:
http://www.motorkari.cz/clanky/
Cena soutěže: 2 500 Kč bez DPH
Soutěž objednáte zde:
http://www.motorkari.cz/sluzby/?act=detail&f=10

Testy   
Máte nové zboží, které byste chtěli prezentovat na našem serveru? Rádi
Vám zboží ať už oblečení nebo jiné příslušenství otestujeme a zveřejníme
na našem portále.
Průměrný článek má 8 000 přečtení.
Zveřejnění v sekci Cestování:
http://www.motorkari.cz/cestovani/
Cena testu: 3 500 Kč bez DPH
Článek objednáte zde:
http://www.motorkari.cz/sluzby/?act=detail&f=37
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Kontakty   
Provozovatel:
MOTOportal, s.r.o.
Internetové vydavatelství serverů
Motorkáři.cz a Quadmania.cz
Vrbova 19, Praha 4 – Braník, 147 00
IČ: 24797707
DIČ: CZ24797707
ISSN 1214-7125
tel: 225 11 00 22 (od 8. do 16. hod)
web: www.motorkari.cz
e-mail: info@motorkari.cz

Motorkáři.cz, sídlo firmy – Bikecentrum Vrbovka

Redakce:
Jaroslav Ducháček
provozovatel, reklama
e-mail: jarda@motorkari.cz
tel: 225 11 00 21

Vladimír Souček
programátor
e-mail: admin@motorkari.cz
tel: 602 71 79 22

Petr Poduška
redaktor
e-mail: petr.poduska@motorkari.cz
tel: 225 11 00 22
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