
 
 

1 
 

 

CENÍK REKLAMY 

 

1. Bannery 

Rozměry 
(pixely) 

Pozice Doba umístění Cena za týden* Cena celkem* 

650 x 100 Leaderboard banner 
1 týden 1 000 Kč 1 000 Kč 

4 týdny 900 Kč 3 600 Kč 

300 x 300 Sidebar banner 1 
1 týden 600 Kč 600 Kč 

4 týdny 500 Kč 2 000 Kč 

300 x 300 Sidebar banner 2 
1 týden 500 Kč 500 Kč 

4 týdny 450 Kč 1 800 Kč 

300 x 300 Sidebar banner 3 
1 týden 450 Kč 450 Kč 

4 týdny 400 Kč 1 600 Kč 

600 x 150 Bottom banner 
1 týden 300 Kč 300 Kč 

4 týdny 250 Kč 1 000 Kč 

*Uvedené ceny jsou bez DPH 

 

A. Specifikace bannerů 

 
• Formáty obrázků (gif, jpg, png), HTML5 nebo HTML banner. 

• Flash bannery nejsou podporovány. 

• Maximální velikost souboru: 150 kB. 

• Banner nesmí být příliš agresivní, ve smyslu chvění a blikání. 

• Banner nesmí obsahovat vulgarismy či jiné neetické prvky. 

• Banner nesmí překročit povolené datové limity a musí mít správné rozměry na 

požadovanou pozici. 

• Banner nesmí obsahovat ovládací prvky operačních systémů a nesmí vypadat jako 

systémové hlášky. 

• Banner nesmí obsahovat žádné zvuky. 

 

Možnost vytvoření Vašeho banneru dle dodaných grafických materiálů, cena na základě 

náročnosti grafického zpracování. 
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B. Popis a umístění bannerů 

Leaderboard banner 

Nejvýkonnější a nejviditelnější banner, ideální pro budování značky či pro nový produkt. 

Je obsažen na celém webu (pro PC, mobil i tablet). 

 

 

 

Sidebar banner 

Celkem 3 bannery, které jsou umístěny pod navigačním menu, ideální pro budování značky. 

Kromě katalogu firem a bazaru je obsažen na celém webu (pro PC, mobil i tablet). 
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Bottom banner 

Velký banner, který je umístěn v každém článku a databázi firem zveřejněných na portále. 

Vhodná prezentace společnosti či produktu ve spojení s informacemi v jednotlivých zprávách 

a databázi. 
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2. PR banner a prezentace společnosti 

Rozměry 
(pixely) 

Pozice Doba umístění Cena za týden* Cena celkem* 

300 x 300 PR banner 
1 týden 750 Kč 750 Kč 

4 týdny 600 Kč 2 400 Kč 

*Uvedené ceny jsou bez DPH 

 

Tento banner je určen pro prezentaci společnosti či produktu a ke zvýšení povědomí pro 

potenciální zákazníky, zobrazuje se na hlavní stránce portálu. 

Banner může být doplněn o text o maximálním počtu 600 znaků včetně mezer a také o odkaz 

na webové stránky. 
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3. PR článek 

Vhodný pro společnosti, které chtějí budovat a udržovat vztah s veřejností. Článek se 

zobrazuje v sekci nepřehlédněte na hlavní straně portálu. 

 

Pozice Doba umístění Cena za týden* Cena celkem* 

PR článek 
1 týden 250 Kč 250 Kč 

4 týdny 200 Kč 800 Kč 

*Uvedené ceny jsou bez DPH 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

6 
 

 

4. Katalog firem 

Možnost vložit firemní údaje zdarma do katalogu na adrese: https://www.logisweb.cz/vlozit-

zaznam-do-katalogu-firem/ 

Zviditelnění firemních údajů v sekcích.  

Pozice Doba umístění Cena celkem* 

Katalog firem 4 týdny 200 Kč 

*Uvedené ceny jsou bez DPH 

 

 

https://www.logisweb.cz/vlozit-zaznam-do-katalogu-firem/
https://www.logisweb.cz/vlozit-zaznam-do-katalogu-firem/
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5. Bazar manipulační techniky 

Možnost vložit produkty zdarma na adrese: https://www.logisweb.cz/bazar/bazar-vlozit-

inzerat/ 

Lze se domluvit na nahrání více produktů – cena dohodou. 

 

6. Inzerce průmyslových nemovitostí 

Možnost vložit produkty zdarma na adrese: 

https://www.logisweb.cz/nemovitosti/nemovitosti-pridat-inzerat/ 

Lze se domluvit na nahrání více produktů – cena dohodou. 

 

7. Provozovatel portálu Logisweb.cz 

MSM Trading s.r.o. 

Petřvald 421   

742 60 Petřvald 

IČO: 09408398 

Tel.: +420 721 831 386 

E-mail: redakce@logisweb.cz 
 

Ceník reklamy na portálu Logisweb.cz je platný od 1. 7. 2021. 

https://www.logisweb.cz/bazar/bazar-vlozit-inzerat/
https://www.logisweb.cz/bazar/bazar-vlozit-inzerat/
https://www.logisweb.cz/nemovitosti/nemovitosti-pridat-inzerat/
mailto:redakce@logisweb.cz

