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I. SAMOSTATNÁ INZERCE: PR ČLÁNKY - POUZE V DENÍKU BYZNYS NOVINY 
 
 

 

PR ČLÁNEK V DENÍKU BYZNYS NOVINY 

 

www.byznysnoviny.cz 

 Varianty umístění článku 

  

CENA 

ozn. 

cena (v Kč; včetně DPH) za 
1 týden souvislého 
publikování 1 PR článku v 
deníku BYZNYS NOVINY 

HZ 
Homepage (hlavní články) 

& stránka ZPRÁVY  
5.000,-  

EKO 

Homepage (hlavní články) 

8.000,-  
& stránka ZPRÁVY 

& stránka EKONOMIKA nebo 
BYZNYS 

MAX 

Homepage (hlavní články) 

10.000,-  

& stránka ZPRÁVY 

& stránka BYZNYS nebo 
EKONOMIKA  

& rubrika FOTOGALERIE (*)          
& rubrika VIDEO (**) 

 

Varianta MAX zahrnuje také jako speciální bonus možnost publikování samostatné (inzerentem 

poskytnuté) fotografie s popiskem + publikování inzerentova korporátního (prezentačního) videa s 

doprovodným textem (neomezené délky); /obojí (FOTO i VIDEO) bude publikováno po neomezeně 

dlouhou dobu/ 

(*) … rubrika (stránka) FOTOGALERIE: speciální publikování 1 samostatné (exkluzivní) fotografie dodané 

inzerentem s popisem dodaným inzerentem na samostatné stránce FOTOGALERIE; foto s popisem se 

automaticky zobrazuje jak na HOMEPAGE, tak na samostatné stránce FOTOGALERIE 

(**) … rubrika (stránka) VIDEO: samostatné publikování 1 KORPORÁTNÍHO PREZENTAČNÍHO VIDEA 

poskytnutého inzerentem s popisem dodaným inzerentem (délka textu bez omezení); video s doprovodným 

textem se automaticky zobrazuje jak na HOMEPAGE, tak na samostatné stránce VIDEO.  
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II. SAMOSTATNÁ INZERCE: PR ČLÁNKY – POUZE V DENÍKU BYZNYS PLUS 
 
 

 

PR ČLÁNEK V DENÍKU BYZNYS PLUS 

 

www.byznysplus.cz 

 
 

 
 

 

ozn. 

Varianty umístění článku 
  

CENA 

cena (v Kč; včetně DPH) za 
1 týden souvislého 
publikování 1 PR článku v 
deníku BYZNYS PLUS 

H Homepage (hlavní články)  4.000,-  

BYZ 

Homepage (hlavní články) 

6.000,-  & stránka BYZNYS VÝBĚR 

& stránka TOP FIRMY  

 

 
 

MAX 

 
 

 

Homepage (hlavní články) 

8.000,-  

& stránka BYZNYS VÝBĚR 

& stránka TOP FIRMY  

& rubrika FOTOGALERIE (*)              
& rubrika VIDEO (**) 

 

Varianta MAX zahrnuje také jako speciální bonus možnost publikování samostatné (inzerentem 

poskytnuté) fotografie s popiskem + publikování inzerentova korporátního (prezentačního) videa s 

doprovodným textem (neomezené délky); /obojí (FOTO i VIDEO) bude publikováno po neomezeně 

dlouhou dobu/ 

 

(*) … rubrika (stránka) FOTOGALERIE: speciální publikování 1 samostatné (exkluzivní) fotografie dodané 

inzerentem s popisem dodaným inzerentem na samostatné stránce FOTOGALERIE; foto s popisem se 

automaticky zobrazuje jak na HOMEPAGE, tak na samostatné stránce FOTOGALERIE 

(**) … rubrika (stránka) VIDEO: samostatné publikování 1 KORPORÁTNÍHO PREZENTAČNÍHO VIDEA 

poskytnutého inzerentem s popisem dodaným inzerentem (délka textu bez omezení); video s doprovodným 

textem se automaticky zobrazuje jak na HOMEPAGE, tak na samostatné stránce VIDEO. 
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III. SYNERGICKÁ TEXTOVÁ KOMUNIKACE V OBOU MÉDIÍCH:  
 
PR ČLÁNKY SOUČASNĚ V DENÍCÍCH BYZNYS NOVINY & BYZNYS PLUS  
 
 

 

BYZNYS NOVINY  BYZNYS PLUS  CENA 

ozn. 

Varianty umístění 

článku 
Varianty umístění 

článku 

cena (v Kč; včetně DPH) za 
1 týden souvislého 
publikování 1 PR článku v 
titulech BYZNYS NOVINY & 
BYZNYS PLUS 

HPZ 
Homepage (hlavní články) 

& stránka ZPRÁVY  

Homepage (hlavní 

články)  
6.000,-  

HEB 

Homepage (hlavní články) Homepage (hlavní články) 

10.000,-  & stránka ZPRÁVY 
& stránka BYZNYS 

VÝBĚR 

& stránka EKONOMIKA 

nebo BYZNYS 
& stránka TOP FIRMY  

MAX2 

Homepage (hlavní články) Homepage (hlavní články) 

15.000,-  

& stránka ZPRÁVY & stránka BYZNYS VÝBĚR 

& stránka BYZNYS nebo 

EKONOMIKA  
& stránka TOP FIRMY  

& rubrika FOTOGALERIE 
& rubrika VIDEO /* 

& rubrika FOTOGALERIE 
& rubrika VIDEO /* 

 
Varianta MAX2 zahrnuje také jako speciální bonus možnost publikování (inzerentem poskytnuté) 

samostatné fotografie s popiskem + publikování inzerentova korporátního (prezentačního) videa s 

doprovodným textem (neomezené délky) v obou denících.  
 
/* … Inzerentova KORPORÁTNÍ VIDEOPREZENTACE bude současně publikována na YouTube 

kanálech BYZNYS NOVINY & BYZNYS TV.  

 

 Inzerentovo FOTO i VIDEO budou publikovány po neomezeně dlouhou dobu 

 Rubrika (stránka) FOTOGALERIE: speciální publikování 1 samostatné (exkluzivní) fotografie dodané 

inzerentem s popisem dodaným inzerentem na samostatné stránce FOTOGALERIE v obou denících; 

foto s popisem se automaticky zobrazuje vždy jak na HOMEPAGE, tak na samostatné stránce 

FOTOGALERIE. 

 Rubrika (stránka) VIDEO: samostatné publikování 1 KORPORÁTNÍHO PREZENTAČNÍHO VIDEA 

poskytnutého inzerentem s popisem dodaným inzerentem (délka textu bez omezení) v obou denících; 

video s doprovodným textem se automaticky zobrazuje vždy jak na HOMEPAGE, tak na samostatné 

stránce VIDEO. 

 

 V případě poptávky inzerenta zajišťuje redakce BYZNYS NOVIN výrobu korporátních 

videoprezentací (korporátní videoprezentace klienta vyrobená dle objednávky a zadaných 

parametrů „na klíč“ za cenu dle dohody).  

 

 

Specifikace publikování PR článků v denících BYZNYS NOVINY  & BYZNYS PLUS: články jsou na konci textu 

vždy označeny jako                    

"(Firemní prezentace) " 
 


