MEDIA KIT
_______________________________________________________________
Managerka.cz je dámský internetový magazín, který přináší zajímavé články z oblasti podnikání,
vzdělání a volného času.
Portál provozuje společnost NetWebs s.r.o., která na trhu působí od roku 2010.
Poutavá klíčová témata píší redaktoři portálu v kombinaci s partnerskými přispěvateli.
Denní návštěvnost přes 1500 unikátních návštěvníků. Týdně přes 35 tisíc zobrazených stránek.

Zdroj: Google Analytics: 10/2021

Cílová skupina
„Managerka.cz“ je primárně zacílena na skupinu aktivních žen.
-

ženy pracující ve středních a vyšších pozicích v soukromém i veřejném sektoru

-

svobodně pracující podnikavé ženy – drobné podnikatelky

-

VŠ studentky manažerských, marketingových a podnikatelských oborů

Sekundární cílovou skupinou jsou uživatelé vyhledávající informace z profesního života a s ním
spojeného životního stylu.
-

čtenářky webu zde hledají aktuální odborné informace, rady, tipy a zábavu

Obsah a rubriky
Poutavá klíčová témata píší redaktorky portálu v kombinaci s partnerskými přispěvateli.
Obsahově je web rozdělen do jednotlivých rubrik, které jsou děleny dle odbornosti témat.

Hlavní rubriky:
Profesní rozvoj
odborné články a rady, školení, nabídky práce atd.
Ženy sobě
články o ženách a jejich životě
Volný čas
příspěvky z oblasti gastronomie, cestování, zdraví, módy,
kultury
Rozhovory
rozhovory s inspirativními lidmi o jejich práci, plánech, vizích

Doplňkové sekce:
Nákupy
aktuální nabídky produktů z kosmetiky, knih, oblečení atd.
Tipy na akce, Sloupek muže, Kurzy

Podporujeme ženy a české podnikatele.

Jsme mediálními partnery mnoha eventů a festivalů:
Lady Business
Equal Pay Day
Naše české ruce
a mnoha dalších…

Jak u nás můžete inzerovat?
Pozice

Velikost v px.

Umístění

Cena

Megaboard

1000 x 100

All web

od 3 000 Kč

Leaderboard

745 x 100

All web

od 3 000 Kč

Rectangle

310 x 400

HP

od 2 000 Kč

Square

250 x 250
300 x 300

All web

od 2 500 Kč

Skyscraper

120 x 600

All web

od 2 500 Kč

PR článek

1800 - 3000 znaků

HP + sekce

5 000 Kč

(3 odkazy, 5x foto)
Komerční sdělení

75 x 60 + 90 znaků

All web

od 500 Kč

Maximální velikost bannerů 50 kb.
Podporované reklamní formáty jsou GIF, JPG, HTML, SWF (max. Flash 9).
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH 21%.
Ceny bannerů a komerčního sdělení jsou uvedeny za umístění na týden.
NetWebs s.r.o. si vyhrazuje právo změnit ceník inzerce bez předchozího upozornění.

Nestandardní formáty reklamy
Branded homepage
• homepage podbarvená firemní barvou klienta
Sponzor / Partner rubriky
• logo + text na stránkách nejzajímavějších rubrik
Soutěž
• uspořádání soutěže a její vyhodnocení dle požadavků klienta

Příklady umístění bannerů:

Kontakty
NetWebs s.r.o.
U Třešňovky 1839/9
Praha 8, 182 00

Veronika Effenbergerová
managerka marketingu

Tel.: +420 724 979 740
E-mail: info@netwebs.cz

Tel.: +420 724 979 740
E-mail: veronika@netwebs.cz

IČ: 24662879
DIČ: CZ24662879

