
prezentace na webu technickyportal.cz *)

Technický portál je 
moderním internetovým 
médiem, které svou 
aktuálností a  odborností 
oslovuje jak odbornou 
technickou veřejnost, 
tak i všechny příznivce 
průmyslu, vědy a techniky.

Na portálu naleznete 
aktuální denní technické 
zpravodajství, upoutávky 
na akce, firemní prezentace, 
seriály, videa a informace 
o časopise Technický 
týdeník a jeho redakci, 
včetně upoutávek na nová 
čísla a kompletního archivu.

Portál provozuje vydavatelství 
odborných časopisů 
Business Media CZ.

*) též pod názvem 

technickytydenik.cz

bannery

Typ banneru Pozice Formát Cena za 1 týden 
v Kč bez DPH

Leaderboard A 990 x 90 12 000

Fullbanner 1, 2 B 468 x 60 7 000

Skyscraper 1, 2 C 160 x 600 10 000

Rectangle E 300 x 170 5 000

Formáty, podklady

�� JPG, GIF, HTML5

�� externí: HTML kód

�� max. velikost: 250 kB
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pr články

pozice D  
(Doporučujeme – exkluzivně v samostatné rubrice)

pozice k  
(Karusel – rotace s několika vybranými články) 

pozice z  
(Denní zpravodajství – první místo v rubrice Denní 
 zpravodajství)

PR článek umístěný ve vybrané pozici:

�� min. 1 týden, max. 4 týdny (poté trvale v archivu)

��  neomezený rozsah, včetně obrázků, loga, hypertextových 
 odkazů a kontaktních údajů

�� text: WORD, foto, loga: JPG, GIF

ceny za 1 týden v Kč (bez DPH):

D = 8 000 K = 8 000 Z = 6 000 

ViDeo

�� pozice V

�� výhradně z YouTube

�� cena za 1 týden 6 000 Kč (+ DPH)

V



prezentace na webu technickyportal.cz

témata – pozice t

PR článek na prvním  místě vybraného 
 tématu.

��  min. 1 týden, max. 4 týdny (poté trvale 
v  archivu)

��  neomezený rozsah, včetně obrázků, loga, 
hypertextových odkazů a kontaktních údajů

��  text: WORD, foto, loga: JPG, GIF

��  cena za 1 týden 3 000 Kč (+ DPH)

tiSkoVé zpráVy – pozice tz 

Denní zpravodajství

��  O zveřejnění tiskových zpráv v rubrice Denní 
zpravodajství rozhoduje redakce v závislosti 
na obsahu sdělení. 

��  Garance zveřejnění je  zpoplatněna  paušální 
roční částkou 12 000 Kč,  fakturovanou 
s první zprávou (rok se  počítá od  libovolného 
data zahájení). Dle obsahu,  rozsahu 
a  náročnosti redakčního zpracování 
 paušál  zahrnuje min. 4 zprávy.

��  Poplatek se netýká VIP inzertních klientů 
v  tištěném Technickém týdeníku či on-line 
na  www. technickyportal.cz

newSletter – pozice n
(Týdenní výběr aktuálních zpráv z průmyslu, techniky a vědy; elektronická distribuce 
každé úterý na cca 5 500 adres.)

Tisková zpráva/ PR článek v rubrice Novinky (současně umístěna 
do  rubriky Denní zpravodajství na www.technickyportal.cz)

��  neomezený rozsah, včetně obrázků, loga, hypertextových odkazů  
a  kontaktních údajů

�� text: WORD, foto, loga: JPG, GIF

�� cena za jednu zprávu 8 000 Kč (+ DPH)
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