
 

 

 

 
 

 

Možnost inzerce v online 

magazínu Inspirante.cz 
 
  



Nabízíme vám inzertní prostor v těchto formátech, můžete si vybrat všechny, nebo jen některé,  

záleží na vašem zvážení: 

  

Side-panel (stránka Zprávy) 
 

Velikost: 235 x 235 px 

Cena: 30 000,- Kč / 1 měsíc 

Pokud si budete přát, inzerci také graficky vyrobíme. 

Cena dohodou dle náročností zpracování od 500,- Kč. 

 

 

 

 

 

 

Content-panel (Homepage) 
 

Velikost: max. 940 x 310 px (š*v) 

Cena: 24 000,- / 1 měsíc 

Pokud si budete přát, inzerci také graficky vyrobíme. 

Cena dohodou dle náročností zpracování od 500,- Kč. 

 

Logo (bílé) do lišty partnerů 
 

Cena: 15 000,- / 1 měsíc 

 

 

 

 

 

 

 



PR článek 
 

Cena: 5 000,- Kč / normostrana + 1 fotografie 

 

 

Článek na míru naší redakcí o vašem 
produktu či službě 
 

Cena: 10 000,- Kč / 2 - 3 normostrany + 3 fotografie 

Pokud souvisí se společenskou odpovědností nebo 

dárcovstvím a filantropií, případně s tématy zdravotním, 

sociálním či vzdělávacím. 

 

(PR články budou zřetelně označené) 

 

 

 

Poradna, kterou povedou vaši odborníci 
 

Cena: 5 000,- Kč / 1 online chat 

Musí se vztahovat k tématům Inspirante, případně být prospěšná pro osoby se zdravotním či jiným 

znevýhodněním. 

 

Personální inzerce vč. základního PR článku o firmě 
 

Cena: 2 000,- Kč / 2 týdny 

4 000,- Kč / měsíc 

(v ceně je také inzerce pozice na sociálních sítí Revenia, především na Facebooku) 

Ideálně pokud je pozice vhodná pro OZP. 

 

 

 

 

 



Slevy na dlouhodobou inzerci 

 

Doba trvání Sleva 

4 – 6 měsíců 15 % 
6 – 9 měsiců 25 % 
9 – 12 měsíců 40 % 

 

 

Ceny jsou bez DPH 

 

Neziskové organizace mají možnost prezentace svých projektů na Inspirante.cz vždy zdarma po 

dohodě s redakcí, a to primárně formou článků a rozhovorů. 

 

O Inspirante.cz 

Inspirante je projektem neziskové organizace Revenium, z.s. 

 

Sídlo: Špitálka 91/23, Trnitá, 602 00 Brno 

Kancelář: Na Pankráci 1062/58, 140 00 Praha 4 

IČ: 06589383 

DIČ: CZ06589383 

Web: www.revenium.cz  

Náš účet je: 115-5689490267/0100 

http://www.revenium.cz/

