CHARAKTERISTIKA PORTÁLU
KomoraPlus je zpravodajský portál Hospodářské komory České republiky, který od června 2020 přináší aktuální
zpravodajství a informace pro podnikatele. KomoraPlus jsou také novinky, trendy, názory a statistiky ze všech oblastí
ekonomiky. Portál sleduje základní směry hospodářské politiky, informace o činnosti ministerstev a úřadů státní správy a
samosprávy. Přináší expertní materiály z legislativy, marketingu, personalistiky, finančnictví a dalších oborů firemního
života. Zprostředkovává i odborné sondy do jednotlivých segmentů hospodářství a pohledy majitelů firem či manažerů na
aktuální problémy, které tuzemské podniky řeší.

CÍLOVÉ SKUPINY / STRUKTURA NÁVŠTĚVNÍKŮ
Pracovník s podřízenými
útvary, ředitel, vrcholový
manažer 89 %
Pracovník bez
podřízených 11 %

Bankovnictví a finanční služby 5,8 %
Služby 21,7 %
Obchod 13,1 %
Zemědělství a potravinářství 4,2 %
Stavebnictví 13,6 %

Podle
oboru
činnosti

VŠ 73 %
SŠ 23 %
Ostatní 4 %

Podle
pracovního
zařazení

Strojírenství 11,8 %

Podle
vzdělání

Vzdělávání 4,9 %

CENÍK A FORMÁTY BANNEROVÝCH PLOCH A OSTATNÍ INZERCE
VELIKOST

CENA / MĚSÍC

1200 x 208 px

15 500,00 Kč

FULL BANNER - na šířku textového pole,
umístěný v textu článku, mezi položkami
na výpisu článků při vyhledávání nebo u
rubrik

890 x 208 px

8 500,00 Kč

SQUARE BANNER – umístění v bočním
sloupci vpravo mezi sekcemi, možno
umístit k užitečným odkazům, kalendáři
akcí, výpisu podobných článků v rubrice

270 x 270 px

3 500,00 Kč

SKYSCARPER - umístění v bočním
sloupci vpravo mezi sekcemi, možno
umístit k užitečným odkazům, kalendáři
akcí, výpisu podobných článků v rubrice

270 x 624 px

7 000,00 Kč

PLOCHA
HEAD BANNER - celá šíře webu,
umístěný mezi sekcemi, v krajním
případně v hlavičce hned pod menu

PR ČLÁNEK - (max 4000 znaků, včetně
mezer, 1 fotografie, dodání článku na klíč)

7 000,00 Kč

PR ČLÁNEK - (max 4000 znaků, včetně
mezer, 1 fotografie, redakční zpracování
článku)

8 500,00 Kč

Více informací na

www.cotmedia.cz/komoraplus

