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PRAVDA a TRADICE

Epoch Times ČR, z. s., je českou franšízou 
deníku The Epoch Times, jenž vznikl v roce 
2000 v USA. Médium bylo založeno v reakci na 
potřebu přinášet necenzurované zprávy lidem, 
kteří jsou nuceni čelit lžím a násilí komunismu.

Naším záměrem je vzdělávat čtenáře, přesně 
informovat o kritických událostech dnešní 
doby, rozšiřovat mysl a pozvedat společnost. 
Dobře informovaná společnost je základním 
kamenem prosperující demokracie. 

Nefinancuje nás žádná politická či mocenská 
síla a při naší práci se pevně držíme novinářské 
etiky.

O Epoch Times ČR

Ctíme univerzální lidské hodnoty a jsme 
přesvědčeni, že podporují trvale udržitelnou 
společnost a zdravé mezilidské vztahy. Proto 
nepíšeme jen o palčivých tématech, ale hledá-
me také inspiraci v tradiční kultuře a historii. 

Našim čtenářům přinášíme také tipy, jak udělat 
něco dobrého pro své zdraví, duševní pohodu či 
chuťové kanálky.
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SEO balíček BASIC (4 000 Kč)

SEO a PR balíčky (1/2)
Potřebujete upevnit nebo vybudovat lepší pozice ve vyhledávačích? Anebo byste se chtěli zviditelnit?  
V tom případě Vám na našem webu epochtimes.cz nabízíme tyto balíčky:

•	 10 linků na rok
•	 2 příspěvky linkující na Vaši cílovou URL z naší facebookové stránky

SEO balíček ADVANCED (8 000 Kč)
•	 15 linků na rok
•	 publikování 1 dodaného PR článku*
•	 2 příspěvky za rok linkující na Vaši cílovou URL z naší facebookové stránky
•	 2 příspěvky za rok linkující na Vaši cílovou URL z naši twitterové stránky

PR balíček BASIC (4 000 Kč) 
•	 publikování 4 tiskových zpráv*

Poznámky (*):
•	 tisková zpráva i PR článek zůstávají na titulní stránce min. 3 dny, publikované zůstávají na webu natrvalo
•	 PR článek může obsahovat max. 3 linky a je zařazen do rubriky Inzerce
•	 PR článek lze sepsat naší redakcí za příplatek 500 Kč
•	 linky v tiskové zprávě s „nofollow“ atributem
•	 PR články a linkbuilding lze domluvit i samostatně mimo nabízené balíčky
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PR balíček ADVANCED (10 000 Kč)

SEO a PR balíčky (2/2)

•	 publikování 6 tiskových zpráv*
•	 publikování 2 dodaných PR článků*

SEO & PR balíček EXPERT (16 000 Kč) 
•	 20 linků na rok
•	 publikování 2 dodaných PR článků*
•	 publikování 4 tiskových zpráv*
•	 30 dní zobrazování side-rectangle banneru 300x250px
•	 2 příspěvky za rok linkující na Vaši cílovou URL z naší facebookové stránky
•	 2 příspěvky za rok linkující na Vaši cílovou URL z naši twitterové stránky

Poznámky (*):
•	 tisková zpráva i PR článek zůstávají na titulní stránce min. 3 dny, publikované zůstávají na webu natrvalo
•	 PR článek může obsahovat max. 3 linky a je zařazen do rubriky Inzerce
•	 PR článek lze sepsat naší redakcí za příplatek 500 Kč
•	 linky v tiskové zprávě s „nofollow“ atributem
•	 PR články a linkbuilding lze domluvit i samostatně mimo nabízené balíčky
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PRAVDA a TRADICE
Ceník a rozmístění 
bannerů na webu

Formát Rozměr Část webu CPT (Kč)

Banner Side A 
rectangle

300 x 250 px celý web 80

Banner Side B 
rectangle

300 x 250 px celý web 60

Banner „In-article“ 
rectangle

300 x 250 px celý web 120

Banner „Under-
article“ rectangle

600 x 90 px celý web 100

Banner Side A 
rectangle

300 x 250 px konkrétní umístění 100

Banner Side B 
rectangle

300 x 250 px konkrétní umístění 80

Banner „In-article“ 
rectangle

300 x 250 px konkrétní umístění 150

Banner „Under-
article“ rectangle

600 x 90 px konkrétní umístění 120

Banner „na míru“ dle požadavku dle požadavku dle specifi-
kace

Uvedené ceny jsou v Kč a s DPH (nejsme plátci DPH). 

Bannery je třeba dodat ve formátech GIF/JPG/SWF + cílová URL. 
Datová velikost do 100 Kb. Další formáty či větší objem dat dle domluvy.
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Epoch Times ČR, z. s.
Železničářů 1343/17b
170 00  Praha 7

Kontakty

Ing. Juraj Skovajsa
tel.: 777 271 364
juraj.skovajsa@epochtimes.cz

Obchodní oddělení

Světlana Kovářová
tel.:  606 770 140
svetlana.kovarova@epochtimes.cz


