CENÍK INZERCE
Ceník pro bannerové pozice:
 Pozice TA / 1: banner nahoře vedle titulního článku na hlavní stránce
Tanečních aktualit – TA (418x226 px)
 Pozice TA / 2: banner nad sekcí „Nejčtenější“ v pravém sloupci na hlavní
stránce Tanečních aktualit – TA (300x300 px)
 Pozice DTB / 3: banner pod mapou na hlavní stránce Databáze tance –
DTB (418x226 px)
Web / Pozice
TA / 1
TA / 2
DTB / 3
TA / 1 + DTB / 3
TA / 2 + DTB / 3
Exkluzivní pozice TA 1 3
Exkluzivní pozice TA 2 3
Slevy

Standardní tarif
125 Kč / den 2
100 Kč / den 2
100 Kč / den 2
190 Kč / den 2
160 Kč / den 2
250 Kč / den
200 Kč / den
nad 10 dní
3 dny zdarma

Mediální partnerství 1
100 Kč / den 2
85 Kč / den 2
85 Kč / den 2
160 Kč / den 2
140 Kč / den 2
200 Kč / den
150 Kč / den
nad 10 dní
3 dny zdarma

TA = Taneční aktuality (www.tanecniaktuality.cz)
DTB = Databáze tance (www.databazetance.cz)
Mediální partnerství
Podmínky: Uvedení loga TA a DTB na všech propagačních materiálech představení
(letáky, plakáty, programy, webové stránky), umístění fyzického banneru a
propagačních materiálů TA a DTB v místě konání akce. Volné 2 vstupenky pro
redaktory TA.
Uvedené ceny neplatí pro stálé partnery Tanečních aktualit, jejichž zvýhodněné
podmínky jsou stanoveny smluvně.
2 V případě objednání této služby se mohou na jedné pozici měnit 3 různé
bannerové upoutávky 3 různých subjektů.
3 Exkluzivní pozice – je možno objednat na pozice 1 a 2. Při objednání této služby
se Váš banner nebude dělit o pozici s žádným jiným subjektem. Rezervace
exkluzivní pozice je nutná předem a závisí na aktuální obsazenosti inzertních
ploch.
1

Uveřejňujeme pouze bannery, které mají max. 1 MB ve formátech jpg, png nebo
gif.
Ceník soutěží
 soutěž zveřejňujeme formou banneru na hlavní stránce TA
 minimální délka kampaně je 7 dní

Typ propagace
Soutěž na pozici TA 1
Soutěž na pozici TA 2

Standardní tarif
90 Kč / den
70 Kč / den

Mediální partnerství 1
70 Kč / den
50 Kč / den

Ceník pozvánek rozesílaných pomocí Newsletteru Tanečních aktualit
Typ propagace

Standardní tarif

Mediální partnerství
1

Newsletter TA 6

1000 Kč 7

850 Kč 7

Newsletter TA je výběr nejčtenějších článků za uplynulý měsíc, který je zasílán
databázi čtenářů TA. Je zpravidla distribuován poslední den daného měsíce. Pro
konkrétní informace o datu odeslání prosím kontaktujte redakci na
info@tanecniaktuality.cz. Maximální počet pozvánek v Newsletteru TA je 3.

Sdílení na sociálních sítích Facebook a Twitter:
Typ propagace

Standardní tarif

Při objednávce bannerů
Bez objednávky bannerů

400 Kč
600 Kč

Mediální
partnerství1
300 Kč
500 Kč

V ceně není zahrnuta reklama pomocí reklamních nástrojů sítě Facebook, je
možno dokoupit zvlášť. Text samotné pozvánky zadá objednavatel, případně
vytvoří redakce na jeho žádost.
Sdílení na sociální sítí Instagram:
Typ propagace

Standardní tarif

Při objednávce bannerů
Bez objednávce bannerů

300 Kč
500 Kč

Mediální
partnerství1
200 Kč
300 Kč

V ceně je zahrnuto grafické vyhotovení příspěvku, na kterém bude úryvek
z recenze TA + datum dalšího uvedení.

Storno podmínky:
Zrušení více než 7 dní před začátkem služby – neúčtujeme žádný poplatek.

Zrušení méně než 7 dní před začátkem služby – storno poplatek 30%.
Zrušení po začátku objednané služby – storno poplatek 100% za uplynulé dny, za
zbývající dny storno poplatek 30%.
Začátkem služby je myšleno první den zveřejnění banneru či soutěže nebo den
odeslání Newsletteru TA.
Ceník je platný od 15. 12. 2018.

