Podmínky prezentace partnerů na webu ČSTS
V souvislosti s rozvojem komunikačních aktivit je vytvořen pro zájemce o propagaci mediální prostor
na webu ČSTS. Formou umístění banneru na úvodní straně lze propagovat výrobky, poskytované služby
popř. pořádané soutěže. Banner je viditelný jak v verzi základní, tak po přihlášení registrovaných
uživatelů na vybrané pozici (viz níže).
Uzávěrka pro reklamy k nasazení je každý čtvrtek 12:00 hod. Reklama se nasazuje obvykle od soboty
následující po objednání. Minimální délka umístění reklamního banneru je 2 týdny. Při objednání
delším než 8 týdnů poskytujeme slevu – týden za každé 4 další objednané (například v případě reklamy
objednané na 8 týdnů dostane obchodní partner 2 týdny zdarma).
Varianty A – C – pravá část webu pod přihlašovacím oknem (viz příloha)
Denní sazba (bez DPH):
A – 200,- Kč / obdélník 183x92 px (základní velikost)
B – 350,- Kč / čtverec 183x183 px (2x základní velikost)
C – 600,- Kč / 2 čtverce 183x366 px (4x základní velikost)
Varianty D – G – levá část webu pod sekcí 'Důležité informace' (viz příloha)1
Denní sazby (bez DPH):
D – 300,- Kč / obdélník 365x91 px základní velikost
E – 550,- Kč / obdélník 365x182 px (2x základní velikost)
F – 750,- Kč / obdélník 365x273 px (3x základní velikost)
G – 900,- Kč / čtverec 365x365 px (4x základní velikost)
Grafické zobrazení jednotlivých variant je uvedeno v příloze.
Na uvedené pozice je možno umístit reklamu jakéhokoli charakteru (soutěž, produkty apod.), a to ve
formě statického nebo dynamického banneru s aktivním linkem na web partnera.
Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout reklamu charakteru neslučující se se zaměřením sportu
(např. s erotickým či hanlivým podtextem, popř. s obsahem poškozující třetí stranu).
V případě jakýchkoli nejasností nás prosím neváhejte kontaktovat.

Petr Barnat v.r.
Jednatel
Czech DanceSport Services s.r.o.
Tel. +420 724 273 440
E-mail: komunikace@csts.cz
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Upozornění: negarantujeme plnou visibilitu banneru z důvodu možné potřeby zveřejňování důležitých informací
a anoncování mistrovských a mezinárodních soutěží v ČR.

Příloha č. 1.
Grafické znázornění jednotlivých variant umístění bannerů na webu
Příloha č. 1 – Grafické znázornění jednotlivých variant umístění bannerů na webu
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