Webový žurnál o historii a současnosti
česko-ukrajinských vztahů

My a Ukrajina

INFORMACE PRO PARTNERY A INZERENTY

O MÉDIU
MyaUkrajina.cz je webzin o historii a současnosti česko-ukrajinských vztahů. Jeho cílem je být
přínosem pro rozvoj důstojných, oboustranně smysluplných česko-ukrajinských vztahů. Je určen
všem Čechům, českým Ukrajincům nebo ukrajinských Čechům, kteří s opravdovým zájmem a s
kritickou sympatií sledují vývoj dění na Ukrajině a jejich reflexi v Česku.

O VYDAVATELI
MyaUkrajina.cz vydává zapsaný spolek My a Ukrajina, z. s. Účelem spolku je seznamovat s historií a
současností česko-ukrajinských vztahů, propagovat vzájemné vztahy Česka a Ukrajiny, kulturně a
společensky je sbližovat.

O PARTNERSTVÍ
Partnery MyaUkrajina.cz mohou být jak právnické, tak i fyzické osoby. Partnerství může být
uskutečněno v různých rovinách a různým způsobem, např. formou inzerce ve webzinu či v dalších
publikacích vydávaných
spolkem My a Ukrajina,
formou participace,
spolupráce nebo
podpory akcí
pořádaných spolkem
nebo dalšími způsoby
podpory či participace
na aktivitách spolku.

O INZERCI
Inzerce v MyaUkrajina.cz
je základní formou
spolupráce. Webzin
nabízí dva základní
způsoby inzerce:
bannery s odkazem a
propagační články. Další
způsoby inzerce lze
sjednat individuálně.
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Bannery v My a Ukrajina
Bannery lze umístit v médiu na
třech různých místech, jak
naznačuje obrázek.
Banner se může zobrazovat buď
pouze na titulní stránce webu, nebo
na všech, popř. jen vybraných
stránkách, např. u konkrétního
článku nebo článků. Banner může
obsahovat odkaz (proklik) na jinou
webovou stránku, např. na stránku
inzerenta.
Bannery mohou být obrázky
formátu JPG, PNG nebo GIF.
V současné době zatím nejsme
schopni zajistit sledování počtu
prokliků (PPC) apod.
Šířka bannerů je pevně dána
šablonou stránky, stejně jako výška
horního banneru v záhlaví. Výšku
bočního a spodního (dolního)
banneru lze po dohodě upravit.

Propagační články
Propagačním článkem se rozumí text propagačního nebo reklamního charakteru dodaný klientem.
Propagační článek může být obecně umístěn v kterékoliv rubrice relevantní obsahu článku. Např.
propagace vztahující se k turizmu v rubrice „Cestování“, propagace knih v rubrice „Nové knihy“ apod.
Propagační článek je vždy označen textem „Komerční sdělení“.
Na propagační článek bude automaticky vytvořena upoutávka na titulní stránce webzinu a umístěna
v okamžiku zveřejnění jako první položka. Po vložení jakéhokoliv dalšího článku se pak upoutávka
posunuje v seznamu dolů. Za poplatek je možné upoutávku udržovat na prvním místě po delší dobu.
V okamžiku zveřejnění propagačního článku je zveřejněna upoutávka také na facebookové skupině
„My a Ukrajina“ nebo „Cestujeme po Ukrajině“ (podle obsahu článku nebo dohody s klientem) a na
twitterovém účtu „My a Ukrajina“.
Na rozdíl od inzerce, která je časově omezena, propagační článek zůstává na stránkách webzinu „My
a Ukrajina“ trvale a je možné se na něj odkazovat kdykoliv v budoucnu.
Text článku musí odpovídat etickým zásadám a pravidlům reklamy. Byť vydavatel nenese žádnou
zodpovědnost za obsah propagačního textu, vyhrazuje si právo nezveřejnit text ani reklamu, které by
byly v rozporu s pravidly společenské slušnosti, s etikou nebo s dobrými mravy.
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Ceníky
Horní banner
Formát banneru

Minimální doba
zveřejnění

Týden

1200 x 130 px*

1 týden

2 000 Kč

Cena za zveřejnění**
1 měsíc
2 měsíce
7 000 Kč

10 000 Kč

*Delší doba zveřejnění může být sjednána individuálně

Boční banner
Formát banneru

Minimální doba
zveřejnění

Týden

450 x 200 px*

1 týden

1 500 Kč

Cena za zveřejnění**
1 měsíc
2 měsíce
4 000 Kč

7 000 Kč

*Výška banneru může být individuálně upravena
**Delší doba zveřejnění může být sjednána individuálně

Spodní (dolní) banner
Formát banneru

Minimální doba
zveřejnění

Týden

900 x 300 px*

1 týden

1 000 Kč

Cena za zveřejnění**
1 měsíc
2 měsíce
3 000 Kč

5 000 Kč

*Výška banneru může být individuálně upravena
**Delší doba zveřejnění může být sjednána individuálně

Propagační článek
Podklady musí odpovídat pravidlům vyžadovaným redakčním systémem webzinu My a Ukrajina.
Základními požadavky jsou:
➢ Nadpis (maximálně 60 znaků včetně mezer).
➢ Perex (maximálně 350 znaků včetně mezer).
Perex je zvýrazněná část textu v úvodu článku. Současně se týž text zobrazí v upoutávce na
článek na titulní stránce.
➢ Vlastní text článku (maximálně 4 500 znaků včetně mezer).
➢ Součástí textu mohou být až 3 obrázky (velikost obrázků může být od 300 do 1 200 px
horizontálně, rozlišení nejméně 72 dpi). Větší počet obrázků je třeba domluvit individuálně a
obrázky mohou být vloženy jako galerie na konci článku. Obrázky mohou být opatřeny
popisky.
➢ K článku musí být přiložen také text upoutávky na Facebook o maximální délce 350 znaků
včetně mezer (v případě, že nebude dodána upoutávka, bude místo ní použit perex nebo
jeho část) a text sdělení na Twitter.
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➢ Text sdělení na Twitter tvoří nadpis článku a krátká anotace. Celková délka nadpisu a anotace
nesmí přesáhnout 220 znaků včetně mezer. Sdělení může být doplněno obrázky z textu.
Obrázky mohou být nejvýše 3, je třeba specifikovat, které mají být použity.
➢ Podklady je třeba dodat v textovém souboru ve formátu txt, doc, docx, odt či kompatibilním.
Umístění obrázků musí být v textu vyznačeno. Popisky k obrázkům je třeba uvést na konci
textu.
➢ Sazbu provádí vždy My a Ukrajina, klient poté obdrží odkaz (link) na náhled, po schválení je
článek publikován.
➢ Podklady k článku je třeba dodat nejpozději 10 dní před plánovaným zveřejněním, aby bylo
dostatek času na sazbu, úpravy a schvalování. Zvláštní požadavky na úpravy při sazbě mohou
být po dohodě zpoplatněny.
Základní cena propagačního článku ........................................................................... 12 000 Kč.
„Přilepení“ upoutávky na počátek seznamu na titulní stránce My a Ukrajina ............. 50 Kč/den.
„Přilepení“ upoutávky na počátek seznamu na Facebooku (označit jako oznámení) ... 200 Kč/den.

DODATEK
Individuálně na přání je možné sjednat i další formy inzerce a propagace.
Partnerství, participace, propagace a reklama na dalších akcích a aktivitách spolku My a Ukrajina je
ohlašována a sjednávána samostatně. Formy a ceny nejsou součástí této informace.

KONTAKTY
V případě zájmu o partnerství, inzerci nebo propagaci, prosíme, kontaktujte administrátora
MyaUkrajina.cz prostřednictvím kontaktů uvedených níže nebo kontaktního formuláře „Napište
nám“ přímo na stránkách webzinu.
e-mail: admin@myaukrajina.cz
tel. +420 602 400 998
Těšíme se na spolupráci.
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