
Inzerce na portálu KVALITNITRUHLARI.CZ 
Portál www.kvalitnitruhlari.cz je určen všem, kteří mají zájem o truhlářskou výrobu na míru,  
bytový design, trendy i klasiku ve výrobě nábytku. Kromě designové inspirace návštěvníci 
najdou na portálu i technické rady a především si mohou vyhledat vhodná truhlářství  
ve svém okolí, se kterými mohou realizovat zakázkovou výrobu nábytku na míru. 

Portál je průběžně podporován cílenou kampaní. Výsledky návštěvnosti za 2. pololetí  
roku 2016 jsou následující: 

65 300 návštěv, z toho 53 600 unikátních. Podstatný je profil našich návštěvníků, který je  
specifický právě díky svému zájmu o bytový design a zakázkovou výrobu nábytku (viz schéma níže).
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Portál je inzertně efektivní především pro všechny firmy, které nabízejí produkty či služby cílové skupině zajímající se  
o bytový design, výrobu nábytku, truhlařinu, vybavení interiérů, rekonstrukce či nové stavby rodinných domů.

Ceník inzerce na portálu KVALITNITRUHLARI.CZ 
1    Home page – 2 možnosti viz obrázek

2    Úvod do sekce – Kuchyně, Obývací pokoje, Dětské pokoje, Koupelny, Skříně a šatny, Ložnice, Pracovny –  
3 možnosti viz obrázek (demo jen Kuchyně, u všech sekcí stejné)

3    Sekce uvnitř – Kuchyně, Obývací pokoje, Dětské pokoje, Koupelny, Skříně a šatny, Ložnice, Pracovny –  
3 možnosti viz obrázek (demo jen Kuchyně, u všech sekcí stejné)

4    Sekce Galerie – 1 možnost viz obrázek

5    Sekce Truhláři – 1 možnost viz obrázek

6    Microsite („vizitka“) v sekci Truhláři – prezentace pro truhlářství 

Uvedené ceny jsou bez DPH.
Množstevní slevy při výběru více bannerů a/nebo objednání na delší časové období.

Obrázek Umístění
Formát banneru  

v pixelech
Cena  
v Kč

Období  
(délka inzerce)

1 Homepage uprostřed x rotování až 2 960x180 12 000 měsíc

1 Homepage dole x rotování až 2 960x120 10 000 měsíc

2 Úvod do sekce – Levý okraj nahoře 185x420 9 000 měsíc

2 Úvod do sekce – dole 960x120 8 000 měsíc

2 Úvod do sekce – redakční článek viz ostatní články 15 000 1/2 rok

3 Sekce uvnitř – Levý okraj nahoře 185x420 6 000 měsíc

3 Sekce uvnitř – Levý okraj dole 185x250 5 000 měsíc

4 Galerie – dole 960x120 6 000 měsíc

5 Truhláři – dole 960x120 8 000 měsíc

6 Microsite pro truhlářství Viz ostatní microsite 10 000 rok

   info@kvalitnitruhlari.cz  ›

Technické údaje pro podklady
Přijímáme podklady v digitální podobě:
•   Příloha emailu

•   Email pro podklady: info@kvalitnitruhlari.cz

•   Přípustné formáty bannerů: jpg, gif, png, swf (flash), maximálně 30 kb

Cílová URL musí odkazovat na webovou stránku zobrazitelnou v běžných prohlížečích. Tuto podmínku nesplňují např. 
odkazy na spustitelné soubory (.exe, .vbs apod.) odkazy na jiné než html dokumenty (.pdf, .doc apod.) nebo na html 
dokumenty zobrazované jen za určitých podmínek (např. při přítomnosti flash pluginu), odkazy na stránky vykazující 
uživatelsky nestandardní chování (např.automatické otevíraní dalších oken, automatické stahování spustitelných či jiných 
potenciálně)

Podklady pro případnou výrobu bannerů nutno dodat v editovatelné podobě
•   Minimální rozlišení pro fotografie je 640x480 px bodů a více, podporované formáty jpg, npg

•   Textové podklady ve formátu .doc bez vložených obrázků, v textu uvedeno, kde mají být fotografie umístěny, včetně 
jejich názvu souboru

•   Logo ve formátu jpg, npg či v křivkách aj.

DEADLINE PRO DODÁNÍ PODKLADŮ: 10 dnů před zveřejněním definovaným platnou 
objednávkou inzerce.

Kontakt pro dotazy k inzerci
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