
Lokalita
Praha – nejvíce (37 %)
Brno, Ostrava, Plzeň

MedNews

Návštěvnost za celý rok 2019 Měsíční průměr

67 475 5 623

2020

Publikum

Převážně

18 – 44 let
ženy

69,4 %
Největší podíl

25 – 34 let (40,4 %)
muži

30,6 %

Veřejnost, která se zajímá o aktuality ze zdravotnictví, účinky léčivých prostředků, alternativní způsoby  
léčení a zdravý životní styl.

Údaje vyhodnocené Google Analytics 2020

Obsah webu

• Zprávy ze světa zdravotnictví – novinky
• Alternativní léčba a účinky léčiv
• Problematika nemocí a novinky v léčbě

• Péče o dítě, těhotenství
• Intimní problematika



Úvodní stránka

2020

Typy reklamních míst

Umístění reklamy ve vymezeném reklamním prostoru.
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Leaderboard (1 400 x 250 px)
PR článek v sekci Zpravodaj nebo Doporučené články

Horizontální banner (728 x 90 px)
Postranní banner (300 x 600 px)
Zveřejnění vaší akce * spojené se zdravotnictvím  
a medicínou pro odbornou i širokou veřejnost. 

Spodní banner (1 400 x 250 px)

*) Zveřejněte svou akci spojenou 
se zdravotnictvím a medicínou pro 
odbornou i širokou veřejnost.

Vaši akci jednoduše přidáte ručně. 
Stačí zadat datum a čas konání a další 
detaily akce. Můžete přidat i odkaz na 
vaši landing page a vlastní fotografii  
či obrázek. 

Po schválení redakcí se akce propíše  
do kalendáře na hlavní stránce.

Možnost zakoupení reklamního balíčku

Umístění banneru
Leaderboard (1 400 x 250 px) 2 000 Kč/ měsíc

Postranní banner (300 x 600 px) 1 800 Kč/ měsíc

Umístění vaší akcedo kalendáře (300 x 250 px) 1 500 Kč/ akce

Horizontální banner (728 x 90 px) 1 000 Kč/ měsíc

Bottom (1 400 x 250 px) 2 000 Kč/ měsíc

Grafické zpracování banneru 700 Kč/ hod.

Balíček na 12 měsíců
Leaderboard (1 400 x 250 px) 15 000 Kč

Postranní banner (300 x 600 px) 15 000 Kč

Horizontální banner (728 x 90 px) 12 000 Kč

PR článek
900 Kč/ 1x

5 000 Kč/ 6x
9 000 Kč / 12x

Bottom (1 400 x 250 px)  15 000 Kč

Balíček premium - 12 měsíců
2x výměna banneru v poskytovaném 
prostoru je v ceně balíčku. Za každou další 
výměnu banneru bude účtováno 500 Kč.

35 000 Kč

Leaderboard (1 400 x 250 px)

Postranní banner (300 x 600 px)

Horizontální banner (728 x 90 px)

Bottom (1 400 x 250 px)

12x PR článek (1x měsíčně)



Článek

2020

Akce

Typy reklamních míst
Banner na konci článku
(728 x 90 px)

1 500 Kč/ měsíc

Postranní banner
(300 x 600 px)

1 500 Kč/ měsíc

Zveřejnění vaší akce
(300 x 250 px)

1 000 Kč/ akce

Grafické zpracování banneru 700 Kč/ hod.

Pokud byste si nevybrali, napište nám na redakce@mednews.cz, a my vám vytvoříme nabídku 
na míru. Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.


