
Ceník inzerce 2020
pro web a tisk

Internetová stránka Agroportal24h.cz přináší každý den informace z oblasti zemědělské techniky. 
Naleznete na ní články o strojích, zprávy s aktuálním děním, fotogalerie, videa, pozvánky na zemědělské 
akce atd. Jejími čtenáři jsou především lidé pracující v zemědělství, případně fanoušci zemědělské techniky. 
Denně web navštíví 2 000 až 4 000 čtenářů, měsíčně přes 50 000 unikátních návštěvníků.

Časopis Agroportal24h.cz vychází 4× za rok a svým obsahem je podobný webové stránce. Zhruba 75 % 
jeho čtenářů pracuje v oboru (rostlinná výroba, živočišná výroba, služby, lesnická činnost) a většina z nich se
zajímá o novinky a reportáže ze zemědělství. Dle pracovní pozice jsou nejvíce zastoupení majitelé firem, 
obsluhy strojů a vedoucí pracovníci.

I) Plošná inzerce (tisk) a obrandování (web)

Formát Se zvýhodněním pro články*) Bez zvýhodnění pro články

Celá strana ‒ A 26 000 Kč 22 000 Kč

Polovina strany ‒ B, C, D 19 000 Kč 13 500 Kč

Třetina strany ‒ E, F 17 000 Kč 10 500 Kč

Branding 14 dní (garance 40 000 zobr.) 21 000 Kč 16 000 Kč

Branding 28 dní (garance 80 000 zobr.) 36 000 Kč 29 500 Kč

*) Balíček v rámci kterého lze objednat inzerát a článek za zvýhodněnou cenu. Jeden inzerát (za cenu inzerce v rámečku) = jeden 
článek za sníženou cenu (za cenu článku v rámečku)

Příplatky:
• 2. a 3. obálková strana … 4 500 Kč
• 4. obálková strana … 11 000 Kč
• přesné umístěné … 3 000 Kč
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II) Články podléhající redakčním pravidlům

Formát
Se zvýhodněním k inzerátu Samostatně

Pouze web Web + tisk Pouze web Web + tisk

Vlastní text, rozsah do 1 A4 v tisku*) zdarma zdarma   7 000 Kč 11 000 Kč

Vlastní text, rozsah do 2 A4 v tisku*) zdarma   1 500 Kč   7 000 Kč 14 500 Kč

Redakční text dle podkladů, tisk do 1 A4 zdarma   3 000 Kč 12 000 Kč 16 000 Kč

Redakční text dle podkladů, tisk do 2 A4   1 000 Kč   5 000 Kč 14 000 Kč 18 000 Kč

Reportáž z terénu bez videa**)   6 500 Kč 11 500 Kč 19 500 Kč 24 500 Kč

Reportáž z terénu s videem**) 11 500 Kč 16 500 Kč 24 500 Kč 29 500 Kč

Reportážní video z terénu**)   3 500 Kč nelze 16 500 Kč nelze

Zpravodajství z terénu**)   1 500 Kč   4 500 Kč 14 500 Kč 17 500 Kč

Překlad z AJ, rozsah do 1 A4 v tisku zdarma   4 000 Kč 13 000 Kč 17 000 Kč

Překlad z AJ, rozsah do 2 A4 v tisku   2 000 Kč   6 000 Kč 15 000 Kč 19 000 Kč

*) V ceně je zahrnuta jazyková korektura
**) V ceně jsou zahrnuty cestovní náklady do 200 km (100 km tam + 100 km zpět). Nad tento rámec si účtujeme 10 Kč/km + případné 
další výdaje související s delší cestou

Specifikace formátů:
• vlastní text = Kompletní text (včetně fotografií ) připravený ke zveřejnění.
• redakční text dle podkladů = V naší redakci napsaný článek na základě Vámi dodaných podkladů (katalog 

atd.); článek je sepsán tzv, „z kanceláře“.
• reportáž z terénu = Redakční text vytvořený kompletně na zakázku a to včetně pořízení fotografií; služba 

zahrnuje přípravu, cestovní náklady do 200 km, realizaci a korekturu. Reportáž je „rozšířeným 
zpravodajstvím“. Popisuje a zobrazuje skutečnost „okem redaktora“ a to na základě konkrétních faktů, 
získaných přímou účastí nebo pozorováním.

• zpravodajství z terénu = Redakční zpravodajský text týkající se nějaké události (den otevřených dveří, polní 
akce, otevření pobočky …); služba zahrnuje cestovní náklady do 200 km, realizaci a korekturu. V porovnání 
s reportáží se v zásadě jen popisuje „Kdo? Co? Kdy? Kde? a Proč?“ a to bez hlubších technických detailů.

• reportážní video z terénu = Natočení, sestříhání a umístění krátkého videa na www.agroportal24h.cz
a na YouTube kanál Agroportal24h.cz.

Příplatky:
• Titulní strana tištěného časopisu (fotografie + název článku); foto podléhá schválení redakcí … 19 000 Kč

Poznámky:
• Podmínkou pro zveřejnění výše uvedených příspěvků je dodržení redakčních pravidel viz 

https://www.agroportal24h.cz/o-nas/pro-autory/. V článku může být reklama, musí však být dodrženo téma, 
forma příspěvku a uveden autor (jméno a příjmení osoby).

• Vlastní texty (dodané objednatelem) budou v redakci před zveřejněním posouzeny. Redaktor může: a) schválit 
příspěvek k uveřejnění, b) doporučit autorovi úpravy článku nebo si vyžádat další podklady (např. fotografie), 
c) nedoporučit publikaci článku. 

• Po zveřejnění na webu probíhá automaticky aktivní šíření článku mezi čtenáře (např. propagace na FB,  
oslovení čtenářů pomocí obsahové sítě atd.). Hodnota propagace (včetně nastavení a správy) činí 3 000 Kč.
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III) Komerční sdělení a články nepodléhající redakčním pravidlům

Formát
Se zvýhodněním k inzerátu Samostatně

Pouze web Web + tisk Pouze web Web + tisk

Vlastní text, rozsah do 1 A4 v tisku*) zdarma zdarma   6 500 Kč 11 500 Kč

Vlastní text, rozsah do 2 A4 v tisku*) zdarma   1 000 Kč   6 500 Kč 16 500 Kč

*) Jazyková korektura pouze na vyžádání; v případě zájmu v ceně

Poznámky:
• Reklamní článek (komerční sdělení), bude upraven do grafiky časopisu. U článku budou uvedeny kontakty 

a název firmy, může obsahovat též logo.
• Text musí být dodán kompletně připravený objednatelem a to včetně fotografií.

IV) Slevy
(1) Při objednávce do 31. 12. 2019 bude poskytnuta tzv. „first minute“ sleva ve výši 5 %.

(2) Množstevní (objemové) slevy jsou následující:
• objednávka nad 50 000 Kč … 10 %
• objednávka nad 70 000 Kč … 12 %
• objednávka nad 100 000 Kč … 13 %
• objednávka nad 200 000 Kč … 15 %

(3) Partnerům s celoroční propagací bude poskytnuta sleva ve výši 10 %.

(4) Slevy lze sčítat.

V) Cena

(1) Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH.

VI) Platnost ceníku

(1) Tento ceník platí od 14. 10. 2019.

verze ceníku: 1.0
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