Možnosti spolupráce

O Zachytáme
Rybářský magazín Zachytame.cz je moderní internetový portál, který si
dokázal během tří let provozu získat tisíce navštěvujících fanoušků. Naším
cílem je poskytovat rybářské veřejnosti co nejvíce odborných článků,
videoklipů a informací, které jsou pro všechny rybáře zajímavé a přínosné.
Tvoříme pouze vlastní a originální obsah, který nikde jinde nenajdete. Je to
dáno především tím, že náš tým je složený z rybářů, kteří se tomuto skvělému
koníčku věnují dlouhá léta a mají tak co naším čtenářům nabídnout.

Měsíční statistika návštěvnosti
Průměrná měsíční návštěvnost: okolo 20 000
Průměrný počet zobrazených stránek za měsíc: okolo 55 000
Průměrný čas strávený na webu: 3 minuty
Průměrná měsíční sledovanost našich filmů na Youtube: 11 700
Počet fanoušků na hlavní stránce na Facebooku: 12 000
Celkový počet členů ve všech našich Facebook skupinách: 26 000

Možnosti inzerce - Co jsme schopni nabídnout?
Bannerová reklama
Nabízíme řadu exkluzivních bannerových ploch, a to jak na desktopové, tak i na mobilní verzi webu.
PR články
Ta nejefektivnější dostupná forma inzerce na našem portálu. Lze ji samozřejmě doplnit
remarketingovým kódem, vlastním videoklipem apod. V případě potřeby články za vás rádi napíšeme.
Rubrika s vaším obsahem
Vytvoříme speciální rubriku na našem webu, která bude jenom vaše. Můžete v ní mít vlastní
remarketingový kód, facebookový pixel či formulář pro sběr emailů.
Videomarketing
Vložení reklamy před naše nově vydané video. Natočení rozhovoru nebo jakéhokoliv speciálního dílu.
Facebook reklama
Individuálně se domluvíme na reklamní kampani pro váš produkt na našem Facebookovém profilu i
rozsáhlých skupinách.

Ceník bannerových pozic
●
●
●
●
●

Banner nad obsahovou částí webu (850x90 px): 3 500 Kč/týden
Banner pod obsahovou částí webu (850x90 px): 2 500 Kč/týden
Banner pod rubrikami v levé části sloupce (300x600 px): 3 000 Kč/týden
Spodní banner na homepage (300x300 px): 2 000 Kč/týden
Prostřední banner na homepage (850x90 px): 2 500 Kč/týden
V případě, že máte zájem o jiné rozměry či jiný typ reklamy na našem
webu, můžeme se individuálně domluvit.

Ceník PR článků
●
●
●
●

1PR článek: 1 500Kč
2PR články: 2 900Kč (100Kč sleva)
3PR články: 4 300Kč (200Kč sleva)
5PR článků: 7 000Kč (500Kč sleva)
V případě potřeby jsme schopni pro vás PR článek napsat, přesně dle
vašich potřeb. Cena za NS je 300Kč.

Zápis do placených rubrik (služby)
●
●
●
●

E-shopy: 3 000 Kč/rok
Kamenné prodejny: 3 000 Kč/rok
Rybářské opravny: 500 Kč/rok
Cestovky: 3 000 Kč/rok

●
●

Chaty u vody k pronájmu: 1 000 Kč/rok
Soukromé revíry: 1 000 Kč/rok

Rybářská videa
●
●
●
●

Reklamní videoklip nebo banner před našim filmem: 5 000 Kč/film
Umístění vašeho reklamního videoklipu do webu: 2 000 Kč
Umístění vašeho reklamního videoklipu do našeho YT kanálu: 5 000 Kč
Natočení rozhovoru, reportáže z vaší firmy: 15 000 Kč

Reklama na Facebooku
●
●
●

1x sdílení vašeho příspěvku na naši hlavní stránce: 2 000 Kč
Připnutí Facebook příspěvku na naši hlavní stránce: 3 000 Kč/týden
1x sdílení v jedné z našich facebook skupin: 0,2 Kč za uživatele ve
skupině

Nejúspěšnější reklamou ve skupinách, ale i na hlavní Facebook stránce
zpravidla bývají soutěže. Pokud se nějakou soutěž rozhodnete realizovat, tak
reklama opět závisí na individuální dohodě.

Kontakt
Zdeněk Řeřucha
Email: zdenek@zachytame.cz
Tel.: +420 734 816 970

