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SVĚT KONSTRUKCÍ ONLINE - RYCHLÝ A KVALITNÍ TRANSFER INFORMACÍ
Online časopis Konstrukce svým obsahem navazuje
na tištěnou verzi časopisu KONSTRUKCE a je
rozšířen o další odborné články a tiskové zprávy.
Naleznete zde především informace o uplatnění
stavebních konstrukcí a návazných oborů, stejně
jako informace o strojírenství.

Koho www.konstrukce.cz oslovuje?
Stavební a hutní firmy, architekty, projektanty,
výrobce všech typů konstrukcí, dodavatele hutního
materiálu a výrobce dalších stavebních materiálů,
podnikatele, obchodníky, developery, bankovní
ústavy a taktéž i reklamní a marketingové agentury.

v širších technických a ekonomických souvislostech.
Výrazněji se specializuje na segment ocelových,
betonových a dřevěných konstrukcí, v podstatné
míře jsou předmětem zájmu i konstrukce
ocelobetonové, hliníkové, dřevěné a ze skla.
Internetový časopis www.konstrukce.cz má
mezinárodní standardní číslo: ISSN 1803-8433.

PRŮMĚRNÁ MĚSÍČNÍ
UNIKÁTNÍ NÁVŠTĚVA

16 826

MĚSÍČNÍ PRŮMĚR
ZHLÉDNUTÝCH STRÁNEK

32 168

Co zde můžete najít?
Online časopis Konstrukce seznamuje čtenáře
s nejnovějšími trendy v oboru stavebnictví

INTERNETOVÝ ČASOPIS
www.konstrukce.cz

MEDIADATA 2021

Rozměr
baneru

Typ baneru

Cena za
měsíc

1
3

Reklama – bannery
1 | Leaderboard

Maximálně 2 viditelné bannery, které se
náhodně střídají. Banner obtéká celý
web. Doporučujeme nejdůležitější obsah
umístit nahoře, po bocích už pouze
doprovodné obrázky.

2 560 × 1 440 px
(text nahoře
uprostřed
1 340 × 200 px)

25 000 Kč

700 × 100 px

12 000 Kč

2 | Full banner

Pouze 1 viditelný banner, který je
statický (zůstává v patě webové
stránky i při pohybu po stránce).
Při zavření se banner po 10 minutách
opět objeví.

4
6a

3 | Header banner

Pouze jeden viditelný banner umístěný
v hlavičce stránky.

468 × 90 px

15 000 Kč

900 × 200 px

12 000 Kč

900 × 200 px

6 000 Kč

750 × 200 px

9 000 Kč

6a
6a

4 | Half banner (pozice 1)

Je viditelný na hlavní stránce za
1. článkem a dále na konci každého
článku po jeho rozkliknutí (kromě
sponzorovaných článků).

5 | Half banner (pozice 2 – 3)
Je viditelný na hlavní stránce za
3., respektive 5. článkem.

6a | Side banner (pozice 1 - 3)

Celkem 3 bannery, viditelné na každé
stránce v pravém sloupci.

6b | Side banner (pozice 4 - 6)

Celkem 3 bannery, viditelné na každé
stránce v pravém sloupci.

750 × 200 px

7 000 Kč

max. 350 znaků

8 000 Kč

5

7

5

6b
6b
6b

7 | Textová reklama

Je viditelná na každé stránce v pravém
sloupci pod sekcí „Tagy“, obsah textu je
zpracováván internetovými vyhledávači.

Reklama – články, newsletter
Sponzorovaný článek bez
reklamního boxu

2

Možnost tří prokliků klíčových slov
a 5 fotografií.

Sponzorovaný článek
s reklamním boxem

Informace viditelné v rámečku na
začátku sponzorovaného článku. Na box
je možno kliknout pro více informací.

Reklamní box ve vybraném
sponzorovaném článku

-

4 000 Kč

-

6 000 Kč

max. 200 znaků
+ logo

4 000 Kč

-

8 000 Kč

Sledujte nás na sociálních sítích
Facebook a LinkedIn.
Staňte se našimi fanoušky!

Sponzorovaný článek
+ zveřejnění v newsletteru

Článek bude zveřejněn jak na webu, tak
v elektronickém newsletteru (zasílá se
2× měsíčně na cca 3 200 schválených
adres.

Banner v newsletteru

Maximálně 2 bannery v jednom
newsletteru.

KONSTRUKCE Media, s. r. o.
IČ 25851276, DIČ CZ25851276
www.konstrukce-media.cz

V případě zájmu kontaktujte obchodní oddělení:
Monika Odstrčilová, DiS.

600 × 100 px

4 000 Kč

Sídlo firmy Ostrava
Starobělská 1133/5,
700 30 Ostrava - Zábřeh
tel.: +420 597 317 578
info@konstrukce-media.cz
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+420 733 530 695
+420 597 317 578
odstrcilova@konstrukce‑media.cz

Kancelář Praha
Thámova 18, 180 00
Praha 8 – Karlín

