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Reklamní plochy prodávané na fixní období

označení formátu: velikost: frekvence umístění

1000x200 50 kB 1 z 3 celý web TOP              217 Kč 

60 kB 1 z 1 celý web              167 Kč 

100 kB 2 z 1 celý web              255 Kč 

101 kB 1 z 1 vybrané sekce              250 Kč 

25 kB 1 z 2 horní část HP
               70 Kč 

               70 Kč 

15 kB 1 z 1
               14 Kč 

               14 Kč 

10 kB 1 z 1
               30 Kč 

               30 Kč 

označení formátu: velikost: IMP umístění CPT

50 kB prodej na IMP            120 Kč 

    50 kB prodej na IMP   horní pozice 240 Kč

Specifické reklamní možnosti

označení formátu: velikost: specifikace Cena

PR článek A4 textu

Soutěž

Soutěžní kvíz

Anketa

Ceník www.zena-in.cz 

velikost 
dat

cena za 
týden:

PV týden 
garance

efektivní CPT 
garance

Leader Board  65 000 Kč 300 000 

SkyScraper 150 x 600  50 000 Kč 300 000 

Branding
lišty + 

ledarboard  102 000 Kč 400 000 

Branding sekce lišty + ledarboard  50 000 Kč 200 000 

Slim banner
600 x 50  35 000 Kč 500 000 

300 x 100  35 000 Kč 500 000 

Upoutávka sekce 
Doporučujeme

152 x 70
pravá lišta na celém 

web  7 000 Kč 500 000

Textový odkaz "Náš 
tip" + obrázek 
120x60pixelů

150 znaků + 
152x100pix obr

horní pozice pravá 
lišta na celém web  15 000 Kč 500 000

Reklamní plochy prodáváné na imprese

velikost 
dat

Wide Square 300 x 300 v článcích nahoře a 
na HP rubrik

     300 x 600

Wide banner v článcích

2-3 dny se objevuje na HP zena-in, poté se cca 
30 dní zobrazuje v kontrétní rubrice Magazínu, 
pak jej lze najít v archivu. Garance  zobrazení 

titulku 250 000

 11 000 Kč 

1x obrázek + 1 
soutěžní otázka 

+ upoutávka

8 dní v sekci Soutěže probíhá soutěž, kde 
čtenářky odpovídají na 1 soutěžní otázku klienta, 

ceny do soutěže dodává klient. Upotávka na 
soutěž je také na HP v právé dolní liště

 15 000 Kč 

speciální 
minisite + 5 
soutěžních 

otázek+ 
upoutávka

14 dní v sekci Soutěže probíhá soutěž, je 
vytvořena speciální minisite s 5 otázkami, kde se 
prvních pět dní postupně zobrazí 1 otázka. Ceny 

dodává klient, button upoutávka na HP

 30 000 Kč 

speciální 
minisite + 
otázky + 

upoutávka na 
HP

1 měsíc, malý rychlý průzkum mezi uživatelkami, 
odpovídá cca 1000 uživ., stálá upoutávka 125*60 

v pravé liště na celém webu
 40 000 Kč 

Out of the Box
max. 200 x 200, 

20 kB 1 týden, plující po webu, omezení na cookie 50 000 Kč

Direct mail
25 tis. direct 

mailů
text + obrázek zaslaný 25 tis. zaregistrovaným 

uživatelkám, povolené adresy  19 000 Kč 



Hypertext max 80 znaků
umístění v pravé liště na HP a na všech stranách

Pop up
max. 250 x 250, 

20 kB velikost max 250x250, otevře se po načtení 
stránky 

1800 Kč /     1 
tis IMP

 8 000 Kč 


