MEDIA KIT

Mlsáníčko.cz je internetový magazín, jehož cílem je přiblížit kvalitní gastronomii
široké veřejnosti.
Pravidelně zveřejňujeme zajímavé recepty vhodné pro každodenní vaření i
mimořádné příležitosti.

Obsah a rubriky
Italské recepty
• recepty inspirované slunnou Itálií
Koktejly a drinky
• od kávy až po celosvětově známé drinky
Magazín
• obsahuje cenné tipy a triky i informace o
sezónních potravinách a pokrmech
Maso všeho druhu
• rubrika pro masožravce
Nápady na snídani
• snídaně je základ dne
Polévky
• polévky jsou grund
Pro vegetariány
• pro ty, co zrovna nemají chuť na maso
Ryby
• od pomazánek po polévky
Rychlé a snadné recepty
• recepty na pár minut
Saláty
• jako příloha i jako hlavní pokrm
Sladké dobrůtky
• mlsání jak se patří
Tip na dnešní den
• když chybí inspirace
Vánoční speciál
• od cukroví až po silvestrovské chlebíčky
Zahraniční kuchyně
• recepty pocházející ze zahraničí

Cílová skupina
Mlsáníčko.cz je zacíleno na všechny, kdo si rádi pochutnají na dobrém jídle.
Našimi návštěvníky jsou ženy 70%, 30% muži, nejčastěji ve věku 25 - 34 let.
Denní návštěvnost přes 1800 unikátních návštěvníků. Týdně přes 38 tisíc
zobrazení stránek.

Zdroj: Google Analytics 10/2021

Mlsáníčko.cz je již tradičním mediálním partnerem foodfestivalů:
FRESH festival
Foodparade
Chillibraní
Gastro food fest
Karneval chutí
…

Jak u nás můžete inzerovat?
Velikost v px.

Pozice

Umístění

Cena

Megaboard

1000 x 100

All web

od 3 000 Kč

Leaderboard

745 x 100

All web

od 3 000 Kč

Square

250 x 250
300 x 300

All web

od 5 000 Kč

Skyscraper

120 x 600

All web

od 3 000 Kč

PR článek

1800 x 3000 znaků
(3 odkazy, 5x foto)

HP + sekce

Komerční sdělení

75 x 60 + 90 zn.

All web

5 000 Kč
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

Katalog restaurací
Zápis do katalogu obsahuje:
• informace o podniku
• otevírací dobu
• odkaz na webové stránky
• kontakty
• umístění na mapě
• logo podniku
• 3 fotografie
Cena:
1 990 Kč na 1 rok

Pro možnosti spolupráce nás prosím kontaktujte.

Kontakty
NetWebs s.r.o.

Veronika Effenbergerová

U Třešňovky 1839/9
Praha 8, 182 00

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

