
 
 
CENÍK REKLAMY NA TURISTICKÉM INFORMA ČNÍM PORTÁLU NOVOHRADKY.INFO 
(Jaro / Léto 2009 - platný od 21.3. 2009) 
 
 
Standard 1: 
Odkaz v zeleném vodorovném rámečku na stránce "doporučené ubytování" na nejvyšší volné pozici obsahující libovolný 
text (do délky 300 znaků), adresu, cenu (není nutná), odkaz na váš web, e-mailovou adresu a dále 1 náhled zvětšitelné 
fotografie či obrázku (v případě potřeby graficky upravíme). 
Tato celá vaše upoutávka nahradí také stávající odkaz v neplaceném katalogu odkazů a navíc v něm bude umístěna na 
nejvyšší možnou pozici.  
Kromě toho vytvoříme ještě německou mutaci vašeho textu, kterou umístíme do odpovídajících sekcí v německé verzi. 
Cena této služby je 100 Kč / 1 měsíc nebo 350 Kč za 6 měsíců.  
 
Minibox 2.0: 
Upoutávka na stránce "doporučené" ve spodní části stránky (s modrým, oranžovým nebo zeleným podkladem) obsahující 
libovolný text (cca 150 znaků), název, nadpis nebo slogan a odkaz na váš web. Dále pak fotografii či obrázek formátu 142 
x 90 px (v případě potřeby upravíme rozměry nebo graficky upravíme).  
Stylový a velmi účinný prostředek pro nepřehlédnutelnou reklamu. Celá tato vaše upoutávka bude dále umístěna v 
odpovídající sekci neplaceného katalogu odkazů.  
Váš stávající bezplatný odkaz zůstane zachován beze změn.  
Kromě toho vytvoříme ještě německou mutaci vaší upoutávky, kterou umístíme do odpovídajících sekcí v německé verzi. 
Cena této služby je 110 Kč / 1 měsíc nebo 390 Kč za 6 měsíců. Při dlouhodobější spolupráci jsou možné další slevy po 
dohodě. 
 
Minibox 2.1: 
Parametry stejné jako u varianty 2.0 kromě umístění. Tento typ reklamy je vkládán přímo na úvodní stránku v české i 
německé verzi. 
Cena této služby je 250 Kč / 1 měsíc.  
 
Skyscraper 3.0 Standard 
Banner Wide Skyscraper (160 x 600px) v pravé části všech stránek. Výroba jednoduššího banneru (foto, logo,text…) 
může být součástí ceny. Váš stávající bezplatný odkaz zůstane zachován beze změn. Tento prostor lze využít kromě 
prezentace ubytovacích zařízení i k jakékoli jiné reklamě. 
Cena této služby je určována podle procentuálního poměru náhodného střídavého zobrazování:  
100% (pokaždé) 350 Kč / 1 měsíc, 50% 250 Kč / 1 měsíc, 25% 190 Kč / 1 měsíc. 
Aktuální nejvyšší možné procento zobrazování Vaší reklamy je závislé na počtu ostatních objedaných reklam. Současný 
stav a možnosti Vám rádi sdělíme. 
 
Skyscraper 3.1 Text  
Parametry jako Standard, ale pouze pro krátké textové reklamy na 1/5 plochy (podobně jako reklamy Google). Poměr 
zobrazování je pevně stanoven na 50% veškerých zobrazení stránek. Cena za jeden měsíc je 150 Kč. 
 
Mikroweb 4: 
Samostatná webová stránka s graficky zpracovanou hlavičkou, libovolným textem, fotografiemi (1-4), rezervačním 
formulářem, kontaktními údaji a mapou s vyznačením objektu (vhodné řešení nejen pokud dosud nemáte vlastní web).  
Adresa ve tvaru www.novohradky.info/vasobjekt.html. K tomu navíc umístění do doporučených. 
Cena této služby je 950 Kč / 1 rok. 
 
Nevíte-li si rady s výběrem reklamního formátu, rádi Vám poradíme řešení, které je nejvýhodnější právě pro Vás. 
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