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vychází ve 35 zemích a 22 jazycích



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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Prostředky, které pro vás máme k dispozici

Investicí do Epoch Times se zviditelníte 
a zvýšíte rating vašeho portálu
Potřebujete upevnit nebo vybudovat lepší pozice ve vyhledávačích? Anebo byste se chtěli zviditelnit? Tak jako tak, na 
prvním místě je potenciální zákazník, a každá dobrá investice musí přinést své ovoce. Toho jsme si vědomi, a proto při-
stupujeme ke každému zájemci o reklamu u Epoch Times ČR individuálním způsobem, byť máme nastavené i rámcové 
podmínky.

•     webový portál www.epochtimes.cz (bannerová reklama, PR články, zpětné odkazy)
•     stránky Epoch Times ČR na Facebooku a Twitteru (sdílení vašeho PR či reklamy)
•     kanál Epoch Times ČR na YouTube a YouMaker (reklama v našich videích)

Statistiky
•      na web www.epochtimes.cz zavítalo za období září – listopad 2022 přes 170 000 uživatelů,  

kteří zhlédli přes 400 000 stránek
•     ranking webu listopadu 2022: DA = 43, PA = 42, Moz rank = 4,2 (dle smallseotools)
•     počet sledujících naší FB stránky: 14.300 (k listopadu 2022)
•     počet odběratelů našeho YT kanálu: 7.900  (k listopadu 2022)
•     počet odběratelů Newsletteru: 650+
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PR články

PR články a zpětné odkazy
Osvědčenou pomoc při optimalizaci SEO vašeho portálu nabízíme standardně za podmínek uvedených níže.

• max. počet zpětných odkazů v jednom PR článku: 3
• doba, po kterou zůstane PR článek na titulní stránce:  2 dny
• doba, po kterou zůstává PR článek na webu: trvale (do doby fungování webu)
• rozsah textu PR článku: neomezeno
• zařazení v podrubrice Inzerce a označený jako PR článek nebo Inzerce
• součástí publikování je i sdílení PR článku na stránce ETČR na Facebooku a Twitteru
• cena: 3.000,- Kč/ks (množstevní slevy dle dohody)
• nepublikujeme obsah, který je v rozporu se zákonem, tradičními hodnotami a dobrými mravy 

(např. drogy, sexuální obsah, hazard, propagace extrémně levicových myšlenek)

Zpětné odkazy
• zpětné odkazy lze vložit do již existujících článků na rok či natrvalo (do doby fungování webu)
• finální cena zpětného odkazu se určuje individuálně dle pozice článku ve vyhledávačích
• cena trvalého odkazu v rozsahu 800–1 500 Kč/ks (množstevní slevy dle dohody)
• cena čas. omezeného odkazu na 1 rok v rozsahu 400–700 Kč/ks (množstevní slevy dle dohody)
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Bannerová reklama 
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.

V tabulce níže naleznete standardní ceny, rozmístění a formáty 
pro vaši bannerovou reklamu na www.epochtimes.cz
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Reklama ve videích

• max. délka vloženého reklamního spotu: 8 sekund
• reklama zůstává ve videu natrvalo
• cena reklamy ve zpravodajských videích: 150 Kč za 1.000 zobrazení (vyúčtování dle počtu zhlédnutí za 

prvních 14 dní od publikování videa)
• cena reklamy v tzv. nadčasových videích se stálým přírůstkem zobrazení (např. tématické rozhovory, 

lifestyle) dle domluvy

Na platformách YouTube a YouMaker publikujeme naše sestřihová videa či reportáže, které mají jak stálé tak 
i nárazové publikum. 

Oslovte naše diváky s vaší prezentací, ať už klasickým video spotem či statickým obrázkem, které vložíme přímo 
do našeho videa. (příklad 1 – na začátku videa, příklad 2 – na konci videa)
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Reklama v Newsletteru ET ČR

• Cena: 0,75 Kč za každý otevřený Newsletter

Oslovte naše nejvěrnější čtenáře bannerovou nebo 
textovou reklamou ve výběru těch nejlepších zpráv, 
které čtenářům zasíláme. 
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Epoch Times ČR, z. s.
Železničářů 1343/17b
170 00  Praha 7

Kontakty

Viktor Mrňous
tel.:  605 183 464 
viktor.mrnous@epochtimes.cz  

Obchodní oddělení

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


