
CENÍK

Bannerová reklama hlavní strana

Fotoslužby a prodej fotek

Rubriky: Zpravodajství, publicistika, kultura....

Kontakt

Přehled nabízených produktů a služeb
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NĚCO O NÁS

Informační portál www.sumpersko.net přináší čtenářům aktuální informace, a to především z oblasti zpravodajství, 
publicistiky, kultury, historie, sportu, cestování a zajímavostí. 
Naším cílem je být nejlepší v tom, co děláme, poskytovat zákazníkům špičkový servis a neustále se zlepšovat. 
Portál sumpersko.net působí rovněž jako komerční server. Našim klientům si tímto dovolujeme nabídnout mož-
nost inzerce a reklamy na stránkách www.sumpersko.net.
 
Reklama na webu stále patří mezi nejrozšířenější formy reklamy na Internetu. Pouhým kliknutím se uživatel dostá-
vá na stránky nabízeného produktu nebo služby. Váš reklamní banner může být umístěn v libovolných pozicích, 
kde jej návštěvník nemůže přehlédnout a je nejvíce na očích! 

Reklamní bannery jsou neodmyslitelnou a tedy i nepřehlédnutelnou součástí Internetu. Nabízíme Vám jejich návrh 
i správné umístění na našich stránkách. V případě Vašeho zájmu, jsme připraveni poskytnout naše odborné služby 
při zhotovení grafického podkladu pro kvalitní a vypovídající online-inzerci. 

Věříme, že si z naší nabídky vyberete a inzerce na stránkách www.sumpersko.net vhodně představí a pod-
poří Vaši společnost, některou událost, nebo akci, která se koná nejenom v Olomouckém regionu.

* banner je druh reklamy používaný na WWW stránkách. Jedná se o zpravidla obdélníkový obrázek či animaci, případně interaktivní grafiku 
zobrazenou nejčastěji poblíž  okraje obrazovky. Bannery tvoří stále jednu z nejčastějších forem reklamy na internetu, nabízíme Vám jejich návrh, 
realizaci a správné umístění na našich stránkách, více informací a objednávky na e-mailu viz. níže



BANNEROVÁ REKLAMA - HLAVNÍ STRANA

Banner GOLD

Rozměr: 1920 x 1080 px

Banner je umístěn na hlavní straně informačního portálu

Cena za umístění banneru je 6 000 Kč / týden

2

Banner EXCLUSIVE

Rozměr: 980 x 210 px

Banner je umístěn na hlavní straně informačního portálu

Cena za umístění banneru je 4 000 Kč / týden



Banner VERTICAL HP (pravý)

Rozměr: 240 x 650 px

Banner je umístěn na hlavní straně informačního portálu. Zobrazuje se i čtenářům v 
rubrice Zpravodajství, Publicistika, Kultura, Historie, Sport, Cestování, Zajímavosti. 
(dle upřesnění objednavatele)

Cena za umístění banneru je 3 000 Kč / týden

BANNEROVÁ REKLAMA - HLAVNÍ STRANA
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Banner KOMBINÁTOR

Rozměr: 470 x 40 px

Banner Kombinátor je umístěn na hlavní straně informačního portálu a to pod 
rubrikou Zpravodajství, Publicistika, Kultura, Historie, Sport, Cestování nebo Zajímavosti

Cena za umístění banneru je 1 000 Kč / týden

Banner HORIZONT - uprostřed hlavní strany

Rozměr: 480 x 260 px

Banner Horizont je umístěn na hlavní straně portálu – pod informačním servisem 
Narodili se  - Opustili nás

Cena za umístění banneru je 3 000 Kč / týden

BANNEROVÁ REKLAMA - HLAVNÍ STRANA
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Banner GOLD

Rozměr: šířka 1920 x 1080 px

Banner Gold dle volby zadavatele může být umístěn v rubrice Zpravodajství, Publi-
cistika, Kultura, Historie, Sport, Cestování nebo Zajímavosti

Cena za umístění banneru je 4 000 Kč / týden / zvolená rubrika / samostatně

BANNEROVÁ REKLAMA - RUBRIKY
Zpravodajsví, Publicistika, Kultura, Histrorie, Sport, Cestování, Zajímavosti

Banner STANDART uprostřed 

Rozměr: 600 x 120 px

Banner Standard dle volby zadavatele může být umístěn v rubrice Zpravodajství, 
Publicistika, Kultura, Historie, Sport, Cestování nebo Zajímavosti

Cena za umístění banneru je 1 000 Kč / týden / zvolená rubrika / samostatně
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BANNEROVÁ REKLAMA - RUBRIKY
Zpravodajsví, Publicistika, Kultura, Histrorie, Sport, Cestování, Zajímavosti

Banner VERTICAL FOTO 

Rozměr: 240 x 650 px

Banner Standard dle volby zadavatele může být umístěn v rubrice Zpravodajství, 
Publicistika, Kultura, Historie, Sport, Cestování nebo Zajímavosti

Cena za umístění banneru je 1500 Kč / týden / zvolená rubrika / samostatně

Banner KOSTKA (pravá nebo levá strana)

Rozměr: 180 x 120 px

Banner Kostka dle volby zadavatele může být umístěn na levé či pravé straně u 
banneru Standard v rubrice Zpravodajství, Publicistika, Kultura, Historie, Sport, 
Cestování nebo Zajímavosti

Cena za umístění banneru je 500 Kč / 2 týdny / zvolená rubrika / samostatně
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Banner VERTICAL FOTO - přehled a detail fotoreportáže

Rozměr: 200 x 685 px

Banner je umístěn ve všech fotoreportážích

Cena za umístění banneru je 3 000 Kč / týden / samostatně

BANNEROVÁ REKLAMA - RUBRIKY
Zpravodajsví, Publicistika, Kultura, Histrorie, Sport, Cestování, Zajímavosti
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FOTOSLUŽBY
Pořídíme fotografie na zakázku. Zachytíme zásadní okamžiky Vašeho života

Máte zájem o pořízení kvalitní fotografie?  

Zachytíme zásadní okamžiky Vašeho života:
   svatbu
   promoci
   maturitní večírek atd. 

Pořídíme fotografie ze:
   společenských a sportovních akcí 
   firemních večírků
   plesů
   módních přehlídek
   představení nových produktů

Fotografování v exteriéru/interiéru.
Ceny jednotlivých zakázek jsou individuální, záleží na náročnosti Vaší představy. 
Kontaktujte sumpersko.net - redakce@sumpersko.net vypracujeme nabídku.

Ukázky našich fotek najdete na stránkách www.sumperko.net - EXKLUZIVNÍ FOTOREPORTÁŽ
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PRODEJ FOTEK
Prodej fotografií pořízených Šumpersko.net 

Máte zájem o zakoupení fotografií z tvorby www.sumpersko.net v plném rozlišení? 

Pokud Vás zaujala některá fotografie, která je prezentována v rubrice EXKLUZIVNÍ FOTOREPORTÁŽ

zašlete na adresu redakce@sumpersko.net čísla fotek a název fotoreportáže.
cena za fotografii je 55 korun / ks v. č. DPH 
odběratel souhlasí, že fotografie nesmí využívat komerčně, tedy za účelem výdělku nebo prodeje. 
Pouze za účelem osobního použití! 
dle objednávky vystavíme zálohový daňový doklad. Po jeho uhrazení zašleme odkaz ke stažení 
fotografie/í/ v plném rozlišení k osobnímu použití! 
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KONTAKT
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat!

Vydavatel - Šumpersko.net s. r. o.

www.sumpersko.net

Vrchlického 2694/20 
787 01 Šumperk 
IČO: 28656253, DIČ: CZ28656253 

Všeobecné podmínky

K ceně bude připočteno DPH v aktuální zákonné výši. Společnost Šumpersko.net s.r.o. má právo odmítnout nebo požadovat úpravu 

reklamního sdělení, které je v rozporu s etickým kodexem Rady pro reklamu nebo se příčí jeho zvyklostem. Ceník je platný od 25. 5. 2018

Email: redakce@sumpersko.net
Mobil.: +420 723 860 569, +420 725 972 616


