Inzerujte vaše produkty, služby
a nabídky práce na portálu

NAŠE 3 NEJ PRO VÁS
Přesné zaměření na cílovou skupinu
konstruktérů a strojařů
Vysoká návštěvnost v daném oboru
Výhodná nabídka kombinující inzerci
na webu a v tištěném časopisu

Unikátní komunitní portál poskytuje
informace čtenářům, kteří se zajímají
o software SOLIDWORKS.
Web tvoří tři propojené části:
magazín, diskusní fóra a nabídky práce.
Průměrná návštěvnost činí cca 12 500
návštěv a 38 500 zobrazených stránek
měsíčně (data za uplynulý rok).

Oslovte s námi stovky aktivních českých firem,
které úspěšně vyvíjejí a vyrábějí široké portfolio výrobků!

Kdo jsou
naši čtenáři?
Cílová skupina je důležitým parametrem pro každou inzerci. Portál
MůjSolidWorks.cz má dva základní okruhy čtenářů. Konstruktéři,
technologové a další přímí uživatelé
produktů SOLIDWORKS představují
téměř dvě třetiny čtenářů. Nejčastěji
se jedná o pravidelné čtenáře, kteří
se na portál opakovaně vracejí pro
nové informace. Studenti a mladí lidé
portál zpravidla využívají pro hledání
studijních podkladů a návodů.
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Vývoj návštěvnosti portálu MůjSolidWorks.cz
od ledna 2017 do března 2018

Personální inzerce

Bannerová inzerce

Pokud hledáte nové zaměstnance na pozice
konstruktérů, technologů apod., je pro vás portál
MůjSolidWorks.cz ideálním místem, kde začít.

Vaši firmu můžete na portálu MůjSolidWorks.cz
prezentovat standardní bannerovou reklamou
v několika formátech.

Pracovní inzeráty můžete vkládat sami. Začněte
registrací na prace.mujsolidworks.cz/submit a poté
vytvořte vaši první pracovní nabídku. Kdybyste si nevěděli rady a dostali se do potíží, rádi vám poradíme.

Standardní a cenově nejvýhodnější variantou
je banner v postranním panelu webu, tzv. square
o rozměrech 360 × 270 px. Chcete-li být vidět opravdu výrazně, zvolte obdélníkový banner v záhlaví
na celou šířku webu nebo jeho rozšířenou variantu,
tzv. branding, která k banneru v záhlaví připojí i dva
reklamní pruhy po stranách, čímž na webu vytvoří
souvislý límec obklopující veškerý obsah stránky.

Kontakt
Tel.:
+420 533 433 525
E-mail: inzerce@mujsolidworks.cz

Všechny reklamní formáty lze využívat exkluzivně.

ceník on-line inzerce
formát inzerátu

podklady pro inzerci

cena bez 21% DPH

text do 1000 znaků včetně mezer, odkaz, logo

1 900 Kč

bannerový límec (PNG, JPG, neanimovaný)

14 900 Kč

banner na webu

1 200 × 180 px (PNG, JPG, neanimovaný), záhlaví

9 900 Kč

banner na webu

360 × 270 px (PNG, JPG, neanimovaný), postr. panel

7 900 Kč

nabídka práce (online)
branding na webu

*) Vyhrazujeme si právo odmítnout vydání inzerce, která je v rozporu se zájmy vydavatele nebo společnosti SolidVision, s. r. o., jakožto
partnera webu MůjSolidWorks.cz. Publikované inzeráty musejí být v souladu s platnou českou legislativou, s technickými podmínkami
a všeobecnými obchodními podmínkami společnosti Vydavatelství Nová média, s. r. o., které jsou k dispozici na webu www.novamedia.cz.

