
 

  

Apemobile.cz je magazín o dění ze světa mobilních telefonů a smartphonů. Pravidelně přinášíme 

aktuality, videa, recenze her a aplikací, názory a komentáře k aktuálnímu dění na tomto poli. Denně 

přibývá několik článků, na serveru je jich v současnosti více než 1600.  

Hlavní cílová skupina našeho serveru jsou muži ve věku 12-35 let; ženy 17-25 let. Počet UIP se měsíčně dostane 

přes 5000.  

Nabízíme inzerci formou: PR ČLÁNKŮ, SOUTĚŽÍ, ZPĚTNÝCH ODKAZŮ, BANNERŮ A PROPAGACE NA SOC. SÍTÍCH  

 
  

PR ČLÁNEK/PR RECENZE  

Náš server nabízí sepsání PR článku/PR recenze na míru. Můžete si určit všechny parametry tohoto článku - 

zaměření, délku, četnost keywords, množství odkazů a obsažení určitých obrázků.  Článek bude sepsán 

profesionálním copywriterem, který se zabývá psaním podobných textů.   

Cena:  
Napsání textu na míru                   250 Kč/NS  

Publikace článku nesepsaného naším copywriterem (dodáte vlastní článek, počet    300 Kč + 0.3 Kč/slovo 

externích odkazů je omezen na 3)  

Publikace článku sepsaného naším copywriterem            250 Kč  

  

Umístění článku do nereklamní kategorie              100 Kč  

Propagace článku na sociálních sítích (Facebook, Twitter, Google Plus)      500 Kč  

Možnost umístění až 6 externích odkazů               100 Kč 

Prodloužení doby na homepage                100 Kč  

   

SOUTĚŽ  

Velmi oblíbenou formou inzerce na našem serveru jsou různé druhy soutěží. Součástí soutěže je zařízení textů k 

soutěži, kompletní potřebná grafika, propagace na sociálních sítích (celkem přes 1500 fanoušků na FB, Twitteru a 

G+), rozeslání mailu našim registrovaným uživatelům (přes 500 čtenářů) a registraci do největších českých 

slevových agregátorů.  

Cena:  
Cena soutěže s cenami s nominální hodnotou do 999 Kč          750 Kč/10 dní  

                         1200 Kč/20 dní  

                         1500 Kč/30 dní  

Cena soutěže s cenami s nominální hodnotou od 1000 Kč do 2999 Kč      650 Kč/10 dní  

        1100 Kč/20 dní  

        1300 Kč/30 dní  

Cena soutěže s cenami s nominální hodnotou od 3000 Kč výše         550 Kč/10 dní  

        1000 Kč/20 dní  

        1100 Kč/30 dní  



 

  
ZPĚTNÝ ODKAZ  

Nabízíme také zpětné odkazy s možností umístění okolního textu.  

Cena:  

Zpětný odkaz                     250 Kč/30 dnů  

                        450 Kč/90 dnů  

                        800 Kč/180 dnů  

                        1500 Kč/360 dnů  

PROPAGACE NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH  

Díky velké podpoře na sociálních sítích nabízíme i možnost propagace na našich Facebook (900 fans), Twitter (900 

followerů) a Google Plus (40) stránkách.   

Cena:  

Propagace na Facebooku (text+obrázek+odkaz) + Google Plus Zdarma      500 Kč/1 příspěvek  

                        950 Kč/2 přís.  

                        1400 Kč/3 přís.  

Propagace na Twitteru (text+odkaz) + Google Plus Zdarma         700 Kč/1 příspěvek  

                        1300 Kč/2 přís.  

                       1900 Kč/3 přís.  
BANNEROVÁ INZERCE  

Nabízíme možnost umístění statického či flashového banneru na našich stránkách. V případě zájmu můžeme nechat 

tento banner vytvořit naším grafikem.  

TOP reklamní plocha (728x90px):  

 

Cena:            1000 Kč/měs. 

1800 Kč/2 měs.  

2600 Kč/3 měs.  



 

Sidebar (335x250):  

 

Cena:                       750 Kč/měs.  

                        1400 Kč/2 měs.  

                        2000 Kč/3 měs.  

 

Pod článkem (690x100px): 

 

Cena:                       750 Kč/měs.  

                       1400 Kč/2 měs.  

                        2000 Kč/3 měs  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všechny ceny jsou konečné. Nejsme plátci DPH.   


