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Trh s inzeráty*

* Je možné objednat další regiony. Přirážka 20% za jeden region

Jméno Trvání Umístění Cena

Standardní inzerát 1 rok Na celém trhu a na regionálním trhu s inzeráty (každý další inzerát 
€90.00) €160.00

Prémiový inzerát 4 týdny / 
týdnů

Nahoře s velkým obrázkem na celém trhu a na regionálním trhu s 
inzeráty €130.00

Titulní inzerát 4 týdny / 
týdnů

Na úvodní stránce s velkým obrázkem a úplně nahoře na celém trhu 
a na regionálním trhu s inzeráty €350.00

Titulní inzerát + 
prémiový inzerát

4 týdny / 
týdnů Kombinace dvou typů inzerátů €400.00

Neodkladný inzerát 1 den Úplně nahoře ve středu na úvodní stránce a na trhu s neodkladnými 
inzeráty €15.00

Novinky 1 týden Uprostřed na úvodní stránce s individuálním palcovým titulkem €100.00

Pravidelně se dotazujeme na aktuálnost všech inzerátů.
Všechny ceny jsou včetně DPH, stav leden 2020, vyhrazujeme si právo na změnu cen i právo na tiskové chyby

Německé č. 1 pro erotickou práce a pronájem
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Místa pro bannery
Jméno Trvání Umístění Cena

Tip na město 2 týdny Velký, poutavý banner na vrcholu reklamního trhu vybraného města na vyžá-
dání

Regionálni banner 1 týden Statický vodorovný banner v jednom regionu na trhu s inzeráty €80.00

Banner všechny regiony 
1 1 týden Statický vodorovný banner pozice 1 pod „Všechny regiony“ na 

celém trhu €150.00

Banner všechny regiony 
2 1 týden Statický vodorovný banner pozice 2 pod „Všechny regiony“ na 

celém trhu €125.00

Titulní banner 1 týden Exkluzivni banner na domovské stránce přes titulní reklamy €250.00

Vychytávka 4 týdny / 
týdnů

Úplně nahoře vpravo na úvodní stránce jako nápadný, měnící se 
banner a také na celoněmeckém a regionálním trhu s inzeráty €550.00

Tip týdne 1 týden Úplně nahoře vlevo na úvodní stránce jako exkluzivní, statický ban-
ner €400.00
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Pravidelně se dotazujeme na aktuálnost všech inzerátů.
Všechny ceny jsou včetně DPH, stav leden 2020, vyhrazujeme si právo na změnu cen i právo na tiskové chyby


