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ZASTOUPENÍ ŽEN A MUŽŮ MEZI 
NAŠIMI ČTENÁŘI JE ROVNOMĚRNÉ:

Ženy – 45,85 %

Muži – 54,15 % 

Počítač – 67,8 %

Tablet – 2,4 %

Mobil – 29,8 %

NÁVŠTĚVNOST PORTÁLU 
DLE DENNÍ DOBY:  

NÁVŠTĚVNOST PORTÁLU 
DLE ZAŘÍZENÍ:

NEJVYHLEDÁVÁNĚJŠÍ JSOU NA PORTÁLE 
AKTUALITY Z OBORU:

ČTENÁŘI OBOROVÉHO PORTÁLU:

• Architekti, projektanti
• Profesionálové ze stavebních firem, developeři 
•  Výrobci konstrukcí
•  Odborníci zabývající se svařováním, dělením materiálů a povrchovými úpravami
•   Dodavatelé stavebních materiálů
•   Oborové asociace
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Počítač – 77 %

Tablet – 1,7 %

Mobil – 21,3 %

Reklamou na našem odborném portále oslovíte cílovou skupinu v oboru 
pozemního stavitelství a vodohospodářských staveb. 

Pomůžeme vám zvýšit povědomí o vaší firmě nebo o produktech či službách, 
které potřebujete zpropagovat.

Využijte ve svůj prospěch, že u nás odborníci vyhledávají nové informace a představte 
jim svou společnost i to, co děláte. Kontaktujte nás, prosím, se svojí představou a my 
připravíme návrh kampaně na míru vašim potřebám.

KONTAKT: Silvie Horáková, e-mail: horakova@konstrukce-media.cz, GSM: 724 754 271



KONSTRUKCE Media, s. r. o., IČ 25851276, DIČ CZ25851276, www.konstrukce-media.cz
Sídlo firmy Ostrava, Starobělská 1133/5, 700 30 Ostrava - Zábřeh, 
tel.: +420 597 317 578, info@konstrukce-media.cz

Kancelář Praha, Revoluční 1082/8, 110 00, Praha 1 - Nové Město
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Oslovte relevantní publikum také díky našemu odbornému magazínu 
KONSTRUKCE, který vychází s dvouměsíční periodicitou v nákladu 3 000 výtisků.
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Typ baneru Rozměr  
baneru

Cena za 
měsíc

Reklama – bannery

1 | Leaderboard
Branding obtéká celý obsah webu a je 
ideální pro budování povědomí o vaší 
značce. Klíčový obsah grafiky musí být 
umístěn v horní části, boky/strany lze 
chytře využít například na call to action 
tlačítka.

2 560 × 1 440 px
(viditelný obsah 

nahoře
uprostřed je

1 340 × 200 px)

25 000 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.

700 × 100 px 12 000 Kč

3 | Header banner
Pouze jeden viditelný banner umístěný  
v hlavičce stránky.

468 × 90 px 15 000 Kč

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).

900 × 200 px 12 000 Kč

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

900 × 200 px 6 000 Kč

6a | Side banner (pozice 1 - 3)
Celkem 3 bannery, které jsou viditelné na 
každé stránce v pravém sloupci nad tagy.

750 × 200 px 9 000 Kč

6b | Side banner (pozice 4 - 6)
Celkem 3 bannery, které jsou viditelné 
na každé stránce v pravém sloupci pod 
kalendářem akcí.

750 × 200 px 7 000 Kč

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

max. 350 znaků  8 000 Kč

PR články
Komerční článek na míru 15 000 Kč (cena za měsíc)

Podklady:
Je možné dodat svůj vlastní text, který projde pouze stylistickou editací zdarma, 
aby lépe korespondoval s redakčním obsahem. 
Pokud budete chtít, komerční článek pro vás rádi napíšeme. 
Cena za normostranu (1 800 znaků včetně mezer) redakčního textu je 500 Kč.

Newsletter
Banner v rámci e-mailingu 6 000 Kč (cena za 1 rozesílku)

PR článek zařazený do e-mailingu
Cena závisí na velikosti 

databáze, pro více informací 
nás, prosím, kontaktujte.

Kontaktujte nás pro nezávaznou individuální nabídku.
Stačí zavolat +420 724 754 271 nebo napsat na e-mail: horakova@konstrukce-media.cz 
a my se ozveme zpět.


