
Auto-mania.cz je internetový portál,  který se zabývá automobily  ve všech jejich  podobách. Snaží  se 
obsáhnout  veškeré  dění:  od  novinek,  přes  legislativní  změny,  vtipná  videa,  úpravy  automobilů, 
představení veteránů a youngtimerů, reportáže z veletrhů, výstav, srazů a automobilových muzeí, přes 
motorsport až po poradnu. Snaží se čtenářům poskytovat informace zábavně, ale zároveň jim dodávat 
potřebné informace.

Samozřejmostí  jsou také redakční  testy vozidel.  Testujeme vozy NOVÉ,  OJETÉ,  ale  také EXKLUZIVNÍ 
(limuzíny, veterány, vozy sportovní či jinak zajímavé).

Internetový portál auto-mania.cz je zaměřen na čtenáře od 15 do 55 let – převážně muže, kteří mají 
zájem nejen o automobily, ale obecně o vše kolem nich a internet využívají po celý den nejen k práci, ale 
i k zábavě. 

Portál  auto-mania.cz  má svůj  profil  také na facebooku.  Zde čtenářům nabízí  vždy nejnovější  články, 
informace a fotky ze zákulisí tvorby internetového portálu a podobně. 

Návštěvnost:

Statistiky návštěvnosti měříme pomocí Google Analytics. 

Údaje o návštěvnosti od 1.11.2016 do 30.11.2016:



Možnosti bannerové   inzerce:  



Ceník   bannerové   inzerce:  

Formát inzerce: Velikost: Doplňující informace: CPT: Imprese/týden:

Reklamní plocha č.1 Max 728x90 px. Zobrazuje se po celém webu 120 Kč 12 000

Reklamní plocha č.2 Max 300x600 px. Zobrazuje se po celém webu, pohybuje se 
s textem

140 Kč 12 000

Reklamní plocha č.3 Max 300x600 px. Zobrazuje se po celém webu, pohybuje se 
s textem

100 Kč 12 000

Reklamní plocha č.4 Max 600x190 px. Zobrazuje se pouze na homepage 50 Kč 1 000

Reklamní plocha č.5 Max 600x190 px. Zobrazuje se pouze na homepage 40 Kč 1 000

Reklamní plocha č.6 Max 300x300 px. Zobrazuje se po celém webu 60 Kč 12 000

Reklamní plocha č.7 Max 600x190 px. Zobrazuje se pouze v článku, vždy pod 
náhledovým obrázkem

140 Kč 11 000

Reklamní plocha č.8 Max 600x190 px. Zobrazuje se pouze v článku, vždy pod 3. 
odstavcem

120 Kč 11 000

Reklamní plocha č.9 Max 600x190 px. Zobrazuje se pouze v článku, vždy pod 
článkem

90 Kč 11 000

Nabízíme     i     jiné     formy     propagace:  

Branding:

- Obrandujte náš portál, přidáme vaše pozadí kolem našeho webu (šířka webu 1020 pixelů)
- Pozadí se bude zobrazovat po celém webu – na všech stránkách včetně homepage
- Přidáme odkaz, kliknutím na pozadí se návštěvník dostane přímo na váš web

Cena za branding:
10 000 Kč/týden
35 000 Kč/měsíc

Sponzorujte článek:

- do článku (nového nebo již existujícího) můžeme přidat vaše logo + krátký popis s odkaz na 
webové stránky
- pozadí sdělení může mít zvýrazněné pozadí

Cena za zveřejnění:
1 000 Kč za zveřejnění jednoho sponzoringu v jednom článku

Skrytý odkaz do článku:

- do článku (nového nebo již existujícího) můžeme přidat „skrytý“ odkaz, který se bude skrývat 
pod slovem nebo slovním spojením, které si vyberete

Cena za zveřejnění:
500 Kč za zveřejnění jednoho odkazu

PR článek

- PR články jsme schopní zveřejnit bez zbytečného prodlení téměř ihned
- PR článek bude jednou publikován a už v systému zůstane, čtenář si ho bude moci najít a
   kdykoliv znovu přečíst
- forma PR článku může být téměř jakákoliv – recenze, reportáž, test, blog, apod.
- na 1 PR článek maximálně 3x odkaz

Cena za zveřejnění:
1 300 Kč bez zveřejnění na facebooku a twitteru
1 500 Kč se zveřejněním na facebooku a twitteru



Sdílení obsahu na sociálních sítích

- Budeme sdílet vaše sdělení na našich sociáních sítích: facebook, twitter, instagram.

Cena za zveřejnění:
500 Kč za 1x zveřejnění a jednu sociální síť, možnost opakování

• Vyhrazujeme si právo zveřejnění reklamního banneru, PR článku nebo sdílení na 
sociálních sítích bez udání důvodu odmítnout.

• Minimální objednávka bannerové reklamy je 10 000 impresí.

Máte jiný návrh?

• Pokud by Vaše požadavky na umístění reklamy byly jiné, rádi je s Vámi projednáme. 

• Pokud byste s námi chtěli spolupracovat jinak, také s Vámi rádi projednáme možnosti.

Při uzavření spolupráce na delší dobu jsou ceny individuální dle požadavků a možností klienta.

Portál     auto-mania.cz     provozuje:  

FINKAP s.r.o.
Ostrovského 253/3

150 00 Praha 5 

IČ: 24800490

Nejsme     plátci     DPH.  

Kontakt:

Pavel Srp
šéfredaktor

tel: +420 774 899 878
e-mail: pavel@auto-mania.cz
www.auto-mania.cz

Ceník je platný od 1.2.2017

https://www.facebook.com/automaniacz
https://instagram.com/pavel_automaniacz
https://twitter.com/wwwautomaniacz

