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O Bio-Life.cz
unikátní rozsáhlý informační portál o BIO stylu a zdravé výživě
denně novinky z domova i ze světa
atraktivní rubriky článků
informace pro všechny věkové kategorie
diskusní fórum
odborná Výživová poradna Food-Life.cz

Výhody Bio-Life.cz
Aktualita - ČR zažívá boom ve světě biopotravin, lidé začínají pečovat o své zdraví
Růst - počet unikátních návštěvníků strmě každý měsíc
Atraktivita - zajímavé články pro každého
Pomoc ostatním - od listopadu 2009 je otevřena Výživová poradna Food-Life.cz
Originalita - BIO atlas, Jóga ONLINE, BIO recepty, Domácí pekárna a mnoho dalšího

Možnosti inzerce
Homepage - banner
kategorie Články - banner
specifická kategorie - banner (umístění dle Vaší specializace)
každý článek - banner
kategorie E-shop - prezentace Vašeho obchodu
PR články
Neplacené
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HOMEPAGE

DOWN LEADERBOARD

Průměrná denní návštěvnost ke dni 1. 1. 2010 - 1179 unikátních návšt.
-

umístění Vašeho banneru o velikosti 234 x 60 pixelů
po dohodě lze umístit banner jiných rozměrů
bannery mohou být formátu gif, swf (flash), atd.
velikost banneru maximálně v řádech kB
v případě jiných návrhů nás kontaktujte!

Cena:

Bio-Life.cz

490 Kč/měsíc
2790 Kč/6 měsíců
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Kategorie „ČLÁNKY“
(www.bio-life.cz/clanky.html)

MIDDLE LEADERBOARD

Průměrná denní návštěvnost ke dni 1. 1. 2010 - 816 unikátních návšt.
-

umístění Vašeho banneru o velikosti 234 x 60 pixelů
po dohodě lze umístit banner různých rozměrů
bannery mohou být formátu gif, swf (flash), atd.
velikost banneru maximálně v řádech kB
v případě jiných návrhů nás kontaktujte!

Cena: 350 Kč/měsíc
1950 Kč/6 měsíců
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Specifická kategorie „ČLÁNKY“
(www.bio-life.cz/clanky/..... .html)

MIDDLE LEADERBOARD

Pro bližší informace o nejnavštěvovanějších kategoriích nás, prosím,
kontaktujte!
- umístění banneru dle Vaší specializace (jste-li např. prodejcem sportovní výživy,
můžete si nechat umístit banner přímo do kategorie Sport, apod.)
- umístění Vašeho banneru velikosti 120 x 60 pixelů
- po dohodě lze umístit banner různých rozměrů
- bannery mohou být formátu gif, swf (flash), atd.
- velikost banneru maximálně v řádech kB
- v případě jiných návrhů nás kontaktujte!
Cena:

Bio-Life.cz

210 Kč/měsíc
1170 Kč/6 měsíců
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Banner v každém článku

MIDDLE LEADERBOARD

DOWN LEADERBOARD
- umístění banneru do každého článku v kategorii „Články“ po dobu 1 měsíce
- možnost výběru umístění banneru - horní pozice o velikosti 120 x 90 pixelů nebo
dolní pozice o velikosti 125 x 125 pixelů
- po dohodě lze umístit banner jiného rozměrů
- bannery mohou být formátu gif, swf (flash), atd.
- velikost banneru maximálně v řádech kB
- v případě jiných návrhů nás neváhejte kontaktovat!
Cena: 1000 Kč/měsíc
5590 Kč/6 měsíců
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PR články

Váš článek

-

pro E-shopy nebo jiné firmy, které se chtějí prezentovat pomocí propagačních článků
článek musí mít především informační charakter
článek je možný umístit do kategorie, se kterou souvisí Vaše reklama
Bio-Life.cz je oprávněn odmítnout reklamu, která bude v rozporu s našimi požadavky
Cena:

Bio-Life.cz

800 Kč / 2 články (1x týdně)
1480 Kč / 4 články (1x týdně)
2160 Kč / 6 článků (2x měsíčně)
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Kategorie „E-shop“

(www.bio-life.cz/e-shopy.html)

Přehledná prezentace Vašeho e-shopu
E-shopy jsou jedny z nejnavštěvovanějších stránek!
Typ A

Jednoduchý popis, který vytvoří naši administrátoři. Popis obsahuje krátkou
charakteristiku E-Shopu (prodávaného zboží) s uvedením odkazu na samotný
E-Shop. Délka popisu je cca 100 znaků (popř. dle domluvy)
www.vas-eshop.cz – Biopotraviny, bezlepkové potraviny, přírodní kosmetiky,
ekodrogerie a biobavlny
Cena: 290 Kč/měsíc
1620 Kč/6 měsíců

Typ B
Zadavatel má možnost popis E-shopu doplnit o vlastní informace, kontakty, obrázky,
loga a bannery, které budou přehledně zobrazeny na samostatné stránce. Sám si
tedy může upravit popis a vyzvednout tak silné stránky svého E-Shopu.
Cena: 350 Kč/měsíc
1980 Kč/6 měsíců
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Neplacené
Akce
Kategorie Akce je určena pro inzerci Vašich pořádaných programů, kurzů, programů nebo
soutěží
- vložte svůj inzerát zde:http://www.bio-life.cz/akce/pridat-akci.html)
- pro specifické požadavky nás neváhejte kontaktovat e-mailem

Přebírání článků
Nebráníme se spolupráci s ostatními servery, proto jestliže máte zájem o přebírání článků,
platí následující pravidla:
a) přebírající server je povinen v případě zájmu o přebrání článku informovat server
Bio-Life.cz (vesela@bio-life.cz)
b) přebírající server, který přebere a zveřejní článek z Bio-Life.cz na svém serveru, je
povinen uvést na začátek nebo na konec článku aktivní odkaz zdroje
(www.Bio-Life.cz), nebo přímo odkaz na článek
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Standardizované velikosti bannerů

Toto jsou standardizované rozměry bannerů. Jestliže vlastníte banner jiných rozměrů, jejich
umístění bude záležet na dohodě.

Reklamu na stránkách Bio-Life.cz může provozovat jakákoliv firma. Bio-Life.cz si vyhrazuje
právo odmítnout reklamu, která by nějakým způsobem poškozovala stránky, nebo byla v
rozporu se zákony České Republiky. Dle vlastního uvážení si Bio-Life.cz vyhrazuje právo na
odmítnutí reklamy. V případě, že Vám nabídka nevyhovuje nebo máte individuální
požadavky, kontaktujte nás prostřednictvím E-Mailové adresy.
Iva Veselá
vesela@bio-life.cz
www.Bio-Life.cz

Bio-Life.cz

