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OBOROVÝ PORTÁL KONSTRUKCE
Portál 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 portál 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.
Co zde můžete najít?
Portál Konstrukce seznamuje čtenáře s nejnovějšími trendy v oboru stavebnictví 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. Součástí všech článků je i abstrakt přeložený do anglického jazyka.
Portál Konstrukce má mezinárodní standardní číslo: ISSN 1803-8433.
Statistika přístupů:
Průměrná měsíční unikátní návštěva – 16 374/měsíc, měsíční průměr zhlédnutých stránek – 31 235/měsíc.

I. Reklama – bannery
Nejrozšířenější možnost reklamy. Objednávka může být sjednána na časovou jednotku měsíc.
Banner slouží jako přímý odkaz na stránky objednatele. Je vhodné na propagaci značky či nového produktu nebo služby.
Leaderboard
maximálně 2 viditelné bannery, které se náhodně střídají.
Banner obtéká celý web. Doporučujeme nejdůležitější obsah
umístit nahoře, po bocích už pouze doprovodné obrázky.
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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.
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3 Header banner
pouze 1 viditelný banner umístěný v hlavičce stránky.

Half banner (pozice 1)
viditelný na hlavní stránce za 1. článkem a dále na konci každého
článku po jeho rozkliknutí (kromě sponzorovaných článků).
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5 Half banner (pozice 2 – 3)
viditelný na hlavní stránce za 3., respektive 5. článkem.
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6 Side banner
celkem 6 bannerů, viditelné na každé stránce v pravém sloupci.
7 Textová reklama
viditelná na každé stránce v pravém sloupci pod sekcí „Tagy“,
obsah textu je zpracováván internetovými vyhledávači.
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II. Reklama – články, newsletter
Sponzorovaný článek
možnost tří prokliků klíčových slov a 5 fotografií.
Reklamní box v článku
informace viditelné v rámečku na začátku sponzorovaného článku. Na box je možno kliknout pro více informací.
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, který je zasílán 2× měsíčně na cca 3 200 schválených adres.

III. Ceník
TYP BANNERU

ROZMĚR BANNERU

CENA ZA 1 MĚSÍC

1

Leaderboard

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

25 000 Kč

2

Full banner

700 × 100 px

12 000 Kč

3

Header banner

468 × 90 px

15 000 Kč
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Half banner (pozice 1)

900 × 200 px

12 000 Kč
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Half banner (pozice 2 – 3)

900 × 200 px

6 000 Kč

6a

Side banner (pozice 1 – 3)

750 × 200 px

9 000 Kč

6b

Side banner (pozice 4 – 6)

750 × 200 px

7 000 Kč

7

Textová reklama

max. 350 znaků

8 000 Kč

Sponzorovaný článek bez reklamního boxu

–

4 000 Kč

Sponzorovaný článek s reklamním boxem

–

6 000 Kč

max. 200 znaků + logo

4 000 Kč

–

8 000 Kč

600 × 100 px

4 000 Kč

Reklamní box ve vybraném sponzorovaném článku
Sponzorovaný článek + zveřejnění v newsletteru
Banner v newsletteru

V případě zájmu kontaktujte obchodní oddělení:

Monika Odstrčilová, DiS., mobil: +420 733 530 695, tel.: +420 597 317 578
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