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Představení webu
pravniprostor.cz

OPřinášíme
nás právní informace profesionálům i široké veřejnosti
formou webového portálu. Již 6 let pro Vás publikujeme články
k aktuálním tématům. Na našem webu naleznete aktuální právní
informace, judikaturu, legislativní změny, názory odborníků
z justice, nabídku vzdělávacích akcí popř. zde můžete vyhledávat
právní předpisy. Přístup ke kompletnímu obsahu webu je
bezplatný. Po přihlášení k odběru časopisu Vám každých 14 dní
dorazí do Vašich emailových schránek elektronický časopis
Právní prostor.

Atraktivní
distribuce

Návštěvníci
webu
Cílovou skupinou jsou nejenom právní profesionálové a zástupci

právnických profesí (advokáti, notáři, soudci, firemní
právníci, daňoví poradci atd.), ale všichni, kteří potřebují právní
informace, tj. podnikatelé, management firem, zástupci státní
správy či samosprávy, představitelé státních institucí či nadšenci
práva.

Možnosti inzerce
a
její potenciál

Bannery
na webu
pravniprostor.cz

PR článek
na webu
pravniprostor.cz

Bannery
v el. časopise
Právní prostor

205

2008

2009

170.000 unikátních
návštěvníků/měsíc

6.000 unikátních
návštěvníků/den

26.000 kontaktů
Vychází 1 x za 14dní

BANNERY
na webu
pravniprostor.cz

170.000
unikátních
návštěvníků

banner pod články / seznamy
Zobrazuje se na všech
zařízeních:
Desktop: 730 x 200 px
Laptop: 620 x 200 px
Mobil: 335 x 140 px
Tablet landscape: 860 x 200 px
Tablet portrait: 560 x 200 px
Banner je umístěn pod každým článkem nebo seznamem článků.

Cena za 1 měsíc: 18.000 Kč

banner pod články / seznamy

BANNERY
na webu
pravniprostor.cz

170.000
unikátních
návštěvníků

banner umístěný ve spodní části úvodní stránky
Zobrazuje se na zařízeních:
Desktop: 955 x 200 px
Laptop: 835 x 200 px
Banner je umístěn ve spodní části domovské stránky webu na desktopu a laptopu

Cena za 1 měsíc: 14. 000 Kč

banner umístěný
ve spodní části úvodní stránky

BANNERY
na webu
pravniprostor.cz

Responzivní
banner č. 1

170.000
unikátních
návštěvníků

Responzivní banner č. 1

Zobrazuje se na zařízeních: Zobrazuje se na zařízeních:
Desktop: 305 x 305 px
Mobil: 335 x 140 px
Laptop: 305 x 305 px
Tablet landscape: 420 x 290 px
Tablet portrait: 560 x 200 px
Banner umístěný v boční části domovské stránky webu na desktopu a laptopu
Banner umístěný ve spodní části domovské stránky webu na mobilu a tabletech

Cena za 1 měsíc: 30.000 Kč

Responzivní
banner č. 1

Responzivní
banner č. 1

BANNERY
na webu
pravniprostor.cz

Responzivní
banner č. 2

170.000
unikátních
návštěvníků

Responzivní banner č. 2

Zobrazuje se na zařízeních: Zobrazuje se na zařízeních:
Desktop: 305 x 305 px
Mobil: 335 x 140 px
Laptop: 305 x 305 px
TabletH: 420 x 290 px
TabletV: 560 x 200 px
Banner je umístěn na pravé straně webu na desktopu a laptopu
Banner je umístěn ve střední části domovské stránky webu na mobilu a tabletech

Cena za 1 měsíc: 30.000 Kč

Responzivní banner č. 2
Responzivní
banner č. 2

PR ČLÁNEK
na webu
pravniprostor.cz

170.000
unikátních
návštěvníků

PR ČLÁNEK
Technické parametry:
Článek max. 500 slov
Pro zveřejnění článku na webu od Vás potřebujeme:
Nadpis, text článku, obrázek, logo, hypertextové odkazy
umístěné pod texty/obrázky
*možnost sepsání PR ČLÁNKU/ROZHOVORU redaktory portálu

Cena za 1 týden: 10.000 Kč
*V případě sepsání PR článku redakcí cena dohodou

BANNERY
v
el. časopise
Strana 1

Rozměr banneru:
812 x 812 px

Cena: 6.000 Kč

26.000
kontaktů

Strana 2

Rozměr banneru:
2290 x 250 px

Cena: 5.000 Kč

Strana 3

Rozměr banneru:
812 x 812 px

Cena: 4.000 Kč

Kontakty

Redakce

redakce@pravniprostor.cz

Obchod a marketing
obchod@pravniprostor.cz

Veškerá placená reklama na webu
pravniprostor.cz by měla mít vhodný
obsah pro subjekty podnikající v oblasti
práva (advokáti, notáři, soudci, firemní
právníci, daňoví poradci atd.), či
zástupce státní správy/samosprávy,
představitelé státních institucí.
Veškerá reklama podléhá schválení
redakční rady.

