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Proč právě Aktuálně?
“Díky speciálním sponzorovaným projektům, 

které vytváříme klientům na míru, 

spojíte svou značku s atraktivním, 

čtenářsky zajímavým obsahem.”

S více než 4 000 000 reálných uživatelů měsíčně se řadíme 

k nejsledovanějším online deníkům v ČR


Vysoký standard novinářské práce zajistí atraktivní, 

funkční a hlavně bezpečné prostředí pro vaše inzertní sdělení

Aktuálně.cz je respektovaný zpravodajský web, který patří mezi
nejsledovanější české online deníky. 



Jako masový web se širokou čtenářskou základnou nezamyká svůj obsah.
Na rozdíl od jiných zpravodajských webů tak může svým čtenářům i klientům
garantovat plnou bezplatnou dostupnost obsahu a tedy i inzerce bez
nutnosti uzavírat ho za paywallem.  

 

Jedinečnost postavení Aktuálně.cz na zpravodajském trhu podtrhují speciální
projekty, věnující se společensky závažným tématům, které jsou nedílným
doplňkem čtyřiadvacetihodinového kontinuálního zpravodajství. 

 

Stejně tak Aktuálně.cz sází na špičkový grafický tým sestavující unikátní
interaktivní infografické speciály. V rámci těchto projektů nabízíme
sponzorovanou spolupráci klientům, kteří tak mohou spojit svůj brand 

s jedinečným a čtenářsky atraktivním obsahem.

Od ostatních zpravodajských a magazínových portálů v Česku se odlišuje
silným důrazem na serióznost a nebulvárnost publikovaných materiálů.
Pečlivou volbou témat, titulků a fotografií zabezpečuje brand safety svých
inzerentů, reklamních klientů a spolupracovníků. Mezinárodní průzkumy
Reuters Institute Aktuálně.cz pravidelně řadí mezi nejdůvěryhodnější česká
média.  

 

Aktuálně.cz navštěvuje 4-5 milionu reálných uživatelů měsíčně (statistiky
NetMonitor), v rámci zpravodajského servisu, původních investigativních
kauz a speciálních projektů se řadí mezi nejcitovanější weby, udávající
veřejnou agendu.

Hlavní sekce webu
Domácí

Rychlé a přehledné, ale zároveň i původní investigativní informace z Česka.

Názory

Komentáře

Ekonomika

Novinky, trendy a tipy z byznysu, financí, dopravy či nakupování doplněné 

o kalkulačky a přehledy.

Auto

Tipy,

Zahraničí

Světové dění aktuálně, objektivně a v souvislostech.

Kultura

Novinky z oblasti hudby, filmu, literatury nebo výtvarného umění. Recenze, glosy, podcasty.

Sport

Aktuální sportovní zpravodajství a výsledky, doplněné glosami a analýzami.

Magazín

Zajímavosti,

Video

Kompletní

Žena.cz

Lifestylový

produkce DVTV zdarma, ale zároveň i vlastní oblíbené pořady, reportáže
a video zpravodajství.

a glosy oceňovaných českých novinářů a analytiků.

přehledy, redakční testy a novinky ze světa automobilů.

rozhovory a fotogalerie ze světa kultury, architektury či životního stylu.

magazín, který reaguje ženským pohledem na aktuální společenská témata.
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Speciální projekty

Co je Aktuálně

www.aktualne.cz/specialy

Speciální obsahové projekty vytváříme v kooperaci s našimi klienty.
Ať už se jedná o společenská témata, praktické návody nebo
cestovatelské průvodce, vždy se vyznačují vysokým standardem
kvality a čtenářskou atraktivitou.



Native speciály

www.aktualne.cz/native

V rámci jasně stanoveného partnerství pomůžeme s návrhem a
realizací společného obsahového projektu. Atraktivně, přehledně,
se zapojením současných trendů. Vyzkoušejte s námi obsah tvořený
na míru.

Infografiky, seriály a speciální projekty připravované redakcí.

Naše formáty
Našim čtenářům přinášíme zpravodajství, publicistiku a magazínové čtení prostřednictvím klasických
článků, přehledových grafik, interaktivních datových speciálů či fotogalerií nebo on-line rozhovorů.
www.aktualne.cz/naseformaty
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Čtenáři Aktuálně.cz
*

**

19 %
má vysokou školu

67,13 %

PV na počítači

30,12 %
PV na mobilu

114 817 129 PV

Zobrazené strany měsíčně

2,76 %

Počet reálných uživatelů měsíčně

Zdroj: *NetMonitor – SPIR – Gemius, listopad 2021,

**NetMonitor – SPIR – Gemius, listopad 2020

má střední školu

Má jiné vzdělání

35 % 62 % 65 %

50,2 % 49,8 %
www.economia.cz/ceniky-inzerce/

má vyšší
odbornou školu

36 % 38 %

PV na tabletu

4 351 825 RU

Muži

7%

má čistý příjem
domácnosti 

nad 40 000 Kč

sleduje videoukázky

na internetu

nakupuje na
internetu

Ženy

63 %

čtenářů je ve
věku 25–54 let

59 %

má nadstandardní

životní úroveň
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Cena a velikost Floating reklamy
Mobilní Interscroller

Branding

Mobil

Desktop

1980 x 600 px

620 Kč / CPT

Mobil

Desktop

340 Kč / CPT

Wallpaper
Desktop

480 x 300 px

280 Kč / CPT

400 Kč / CPT

Poznámka: 

Jakékoliv cílení za příplatek + 30 %. 

Umístění do konkrétní rubriky + 30 %. 

Cílení na HP + 30 %.

www.economia.cz/ceniky-inzerce/

Desktop, mobil

220 Kč / CPT

Nativní reklama

Obchodní podmínky vydavatelství Economia, a.s.
www.economia.cz/obchodni-podminky/

Máte dotaz? Ozvěte se nám

Desktop, mobil

Velikost podle TP

480 x 480 px

Kompletní ceník Economie najde na:

Medium rectangle

300 x 250 px

600 Kč / CPT

Mobilní premium square

Halfpage

300 x 600 px

480 x 820 px

Rádi vám zodpovíme jakékoliv dotazy ohledně inzerce

280 Kč / CPT

+420 233 073 169

(Každý pracovní den od 7.30 do 17.00)

inzerce@economia.cz

