CHARAKTERISTIKA PORTÁLU
Webový portál Celýoturismu.cz je díky svému obsahu nepostradatelným společníkem majitelů a manažerů
mnoha tuzemských společností ze všech segmentů turismu, stejně jako zástupců měst a obcí, organizací
destinačního managementu, odborných škol a dalších institucí.
Odborníkům (předplatitelům) přináší aktuality, rozbory trendů, případové studie, statistiky, analýzy,
inspirativní rozhovory, komentáře a další články plné praktických informací využitelných v každodenní praxi.
Zárukou kvality a pozitivního vnímání obsahu je vedle dlouholetých zkušeností redaktorů také neustále se
rozrůstající tým externích dopisovatelů složený z odborníků na marketing, právo, technologie, personalistiku
a další oblasti. Portál je vyhledávaným mediálním partnerem dlouhé řady veletrhů, konferencí a dalších akcí
z oblasti turismu.
Nově také pro B2C
Propagací na Celýoturismu.cz efektivně oslovíte také širokou veřejnost. Každý milovník cestování zde
najde bezplatné aktuální zpravodajství z domova i ze zahraničí, tipy na méně známé turistické atraktivity či
reportáže ze zajímavých míst z celého světa.

ZAPOJUJEME VŠECHNY SMYSLY
Moderně zpracovaný a uživatelsky přátelský portál umožňuje redakci využívat všech současných technologií
pro další zatraktivnění obsahu. Na portálu Celýoturismu.cz tak mají své nezastupitelné místo interaktivní
infografiky, podcasty a videa. Tyto multimediální projekty je tým našich profesionálů připraven zpracovat
i pro vás.
Své klienty můžete oslovit také prostřednictvím našeho elektronického newsletteru distribuovaného
jednou týdně cca 4 000 příjemců.

CÍLOVÉ SKUPINY / STRUKTURA ČTENÁŘŮ B2B SEGMENT
Cestovní kanceláře 14 %
Cestovní agentury 17 %
Ubytovací zařízení a restaurace 29 %
Státní správa 18 %
Školy 3 %
Pořadatelé MICE 6 %

Podle
oboru
činnosti

Podle
pracovního
zařazení

Golfová hřiště 2 %
Dopravci 3 %
Lázně 3 %
Ostatní 5 %

Pracovník s podřízenými útvary,
ředitel, vrcholový manažer 68 %
Pracovník bez podřízených 32 %

U cílových skupin z B2C segmentu aktuálně probíhá sociodemografický průzkum, včetně analýzy návštěvnosti portálu.

Více informací a ukázky časopisů na

https://cot.cz/

CENÍK A FORMÁTY BANNEROVÝCH PLOCH A OSTATNÍ INZERCE
VELIKOST

CENA / MĚSÍC

HEAD BANNER

1170 x 183

15 500,00 Kč

FULL BANNER

870 x 183 px

8 500,00 Kč

SQUARE BANNER

270 x 270 px

4 500,00 Kč

SKYSCARPER

270 x 624 px

7 000,00 Kč

PLOCHA

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

8 500,00 Kč

VÝROBA BANNERU VČETNĚ
GRAFICKÉHO NÁVRHU

3 500,00 Kč

NEWSLETTER - PR ČLÁNEK (max 500 znaků)

2 500,00 Kč

NEWSLETTER - BANNER

495 x 100 px

3 000,00 Kč

HARMONOGRAM TÉMAT PRO ROK 2021
MĚSÍC

HLAVNÍ TÉMA

Březen

Aktivní a sportovní dovolená
Cykloturistika
Velikonoce
Letecká doprava (nový letový řád)

Duben

Léčebné lázeňství
Wellness a spa
Senioři na cestách

Květen

Červen

Gastroturismus
Vinařství
Pivní stezky
Outgoing
Školní výlety
Chaty a chalupy

REGION VYDÁNÍ

Jihočeský kraj

Karlovarský kraj

Multimediální formáty
Pro PR komunikaci na portálu
můžete zvolit kromě klasického
článku také multimediální
formáty:
• podcast - audio MP3
• video - MP4
Podcast vám rádi vyrobíme v
našem profesionálním nahrávacím
studiu.

Zlínský kraj

Plzeňský kraj

Červenec

Památky jako turistické cíle
Rodinná dovolená
Pěší turistika

Srpen

Zážitkový turismus
Dovolená na vodě, akvaparky

Olomoucký kraj

Září

Produkty a služby pro horeca
Technologická řešení v turismu

Pardubický kraj
Vysočina

Říjen

Exotika, city trips
Letecká doprava (zimní letový řád)

Listopad

Dovolená na horách
Advent
Firemní večírky

Královéhradecký kraj
Liberecký kraj

Prosinec

Kongresový průmysl
Korporátní cestování
Vánoce a Silvestr

Moravskoslezský kraj

Jihomoravský kraj

www.celyoturismu.cz

Praha

Více informací a ukázky časopisů na

https://cot.cz

