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Ceník on-line a tištěné reklamy 

 
 

Proč využít reklamu z našeho portfolia? 
Tištěné inzertní noviny Profit vychází každý týden od roku 1990 

Každé pondělí kupují čtenáři tištěnou verzi za 20 Kč v trafikách a stáncích na více než 800 místech okres 
Olomouc, Přerov, Prostějov a okolí 

Všechny inzeráty publikujeme na webu www.profit-inzerce.cz  
Oslovíte zhruba 25 000

 čtenářů každý měsíc 
Náš portál navštíví měsíčně zhruba 50 000 unikátních uživatelů 

 

 
MEDIA MIX - Tisk | Web | Sociální sítě  

 
Jsme moderní inzertní portál 21. století 

 
Cenově zvýhodněné balíčky reklamy 

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21% 

MEDIA MIX - Tisk │ Web │ Sociální sítě

Jsme moderní inzertní portál 21. století

Cenově zvýhodněné balíčky, reklamy

Proč využít reklamu z našeho portfolia?

Tištěné inzertní noviny PROFIT vychází bez přestávky, 
každý týden od roku 1990  

Oslovíte až 25 000 čtenářů každý měsíc

Každé pondělí kupují čtenáři tištěnou verzi za 20 Kč, 
v trafikách a stáncích na více než 800 místech 

- okr. Olomouc (Olomouc, Přerov, Prostějov, Šumperk, Jeseník a okolí)

Všechny inzeráty publikujeme na webu  
www.profit-inzerce.cz

Jednoduché a přehledné uživatelké prostředí 
Snadná editace a vkládání inzerátů

Náš portál navštíví měsíčně  
cca 50 000 unikátních uživatelů

Ceny jsou uvedeny včetně DPH 21 %



Ceník online reklamy
Unikátní banner na hlavní straně 
šířka 970px, výška 210px

Tento baner je umístěn na hlavní straně portálu profit-inzerce.cz.  
Jedná se o velmi efektivní styl prezentace pro Vaši firmu. 
Banner měsíčně zobrazí 93,7 % našich návštěvníků.

Postranní banner vlevo 
šířka 160px, výška 600px

Tento baner je umístěn ve všech kategoriích a v detailu inzerátu. 
Jeho výhodou je orientace na výšku.

Podlouhlý banner v kategoriích a detailu inzerátu 
šířka 728px, výška 90px

Tento baner je umístěn ve všech kategoriích  
a detailu inzerátu

Banner mezi inzeráty 
šířka 200px, výška 300px

Tato reklama se zobrazuje pouze v kategoriích a je velmi 
podobná inzerátu, který vložil běžný uživatel
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Ceny jsou uvedeny včetně DPH 21 %

Ceny jsou uvedeny včetně DPH 21 %

Ceny jsou uvedeny včetně DPH 21 %

Ceny jsou uvedeny včetně DPH 21 %

www.profit-inzerce.cz                                            mail: inzerce@profit-inzerce.cz                                          tel.: 733 455 322



Ceník tištěné reklamy  
- cena za uveřejnění v tištěném čísle

1 vydání v tištěných novinách 
každé pondělí

Název banneru

  A- celá strana

  B- polovina

212mm x 270mm 4 000 Kč

2 000 Kč

1 000 Kč

500 Kč

300 Kč

212mm x 135mm

83mm x 135mm

83mm x 68mm

83mm x 50mm

Velikost C
83mm x 135mm

cena 1 000 Kč

Velikost B
212mm x 135mm

cena 2 000 Kč

  C- čtvrtina

  D- velikost

  E- velikost (vizitka)

CenaRozměr banneru

Příplatek za titulní stranu + 100 % 
Příplatek za zadní stranu + 50 %
5x opakování = 5 % sleva │10x opakování = 10 % sleva
Na titulní stranu nelze umístit tyto velikosti: A, B
Ceny jsou uvedeny včetně DPH 21 %

- Vychází každé pondělí, k dostání v trafikách a stáncích
- více než 800 prodejních míst

Velikost D
83mm x 68mm

cena 500 Kč

Velikost E
83mm x 50mm

cena 500 Kč

Zaujala Vás tato nabídka?
Kontaktujte nás!

www.PROFIT-INZERCE.cz
Telefon: 733 455 322 

Email: inzerce@profit-inzerce.cz

On-line a tištěná inzerce


