Ceník reklamy na XChat.cz
veškeré uvedené ceny jsou bez DPH 21%

Banerová reklama
Umístění banerové reklamy na XChat.cz je možné zakoupit pomocí jednoho nebo více
balíčků banerů. Banery požadovaných rozměrů musí být umístěny na serveru s podporou
protokolu HTTPS, případně alternativně nahrány na server XChat.cz. Banery nesmí nijak
zasahovat ani překrývat obsah XChat.cz.
Jednotlivé pozice dle balíčku se prodávají na měsíc a po daný měsíc se zobrazují na dané
pozici exkluzivně ve 100% zobrazení. V případě, že nedojde k uváděnému počtu zobrazení
v daném měsíci, je zobrazování reklamy prodlouženo.
Pozice Widesky a Halfpage jsou zástupné a použití se zobrazuje podle rozlišení uživatele.
Pokud je toto dostatečně široké, vkládá se formát Halfpage, v opačném případě Widesky. V
současné době se Halfpage zobrazuje ve více jak 50% případů.
U vstupu do místností 18+ uživatel před zobrazením reklamy již souhlasil s tím, že je mu
alespoň 18 let, a je tedy povolené zobrazit reklamy pro dospělé.

Balíčky banerové reklamy

Rozměr

PV /
měsíc

CPT

cena / měsíc

Floating XChat.cz - Leaderboard

970x90

4.000.000

40 Kč

160.000,- Kč

Floating XChat.cz + Fotoalba.cz Halfpage / Widesky

300x600 /
160x600

6.000.000

25 Kč

150.000,- Kč

970x90

1.000.000

50 Kč

50.000,- Kč

HP XChat.cz - Halfpage / Widesky

300x600 /
160x600

1.000.000

30 Kč

30.000,- Kč

HP XChat.cz - Mediumrectangle

300x250 /
300x300

1.000.000

50 Kč

50.000,- Kč

468x60

1.000.000

10 Kč

10.000,- Kč

Profily XChat.cz - Mediumrectangle

300x250 /
300x300

1.900.000

40 Kč

76.000,- Kč

Stránka pro přihlášení / odhlášení

300x250 /
300x300

250.000

30 Kč

7.500,- Kč

Pozice

HP XChat.cz - Leaderboard

HP XChat.cz - Banner

Vstup do místnosti 18+

300x250 /
300x300

250.000

30 Kč

7.500,- Kč

Vstup do místnosti 15+ a flirt

300x250 /
300x300

125.000

30 Kč

3.750,- Kč

Vstup do ostatních místností

300x250 /
300x300

30.000

30 Kč

900,- Kč

HP Fotoalba.cz - Mediumrectangle

300x250 /
300x300

15.000

40 Kč

600,- Kč

468x60

1.000.000

10 Kč

10.000,- Kč

Fotoalba.cz na fotce - Banner

Textová reklama v místnosti
Textová reklama v místnosti vypadá obdobně jako texty, které píší uživatelé, a zobrazí se
všem uživatelům, kteří jsou aktuálně v místnosti, přímo mezi ostatním textem. Uživatelé,
kteří vstoupí později ji neuvidí. U této reklamy se definuje text o maximální délce 180 znaků,
odkaz, který může být pod celým textem, nebo jen jeho částí a barva textu. Textová reklama
je poté odesílána v pravidelných intervalech vždy v x-té minutě n-té hodiny.

Varianty textové reklamy
Cena bloku je za 10.000 poslání reklamy. Měsíční cena je pouze orientační, objednává se
přesný počet poslání v násobcích 10.000. U každého intervalu je jiný minimální počet
objednaných poslání. Reklamy je možné posílat 5, 25, 35 a 55 minut po celé hodině.
Interval

Minimální počet

Poslání za měsíc

Cena bloku Cena za měsíc

2 hodiny

50.000

300.000

200 Kč

6.000,- Kč

1 hodina

100.000

600.000

300 Kč

18.000,- Kč

Branding homepage XChat.cz
Nastylování okolí homepage XChat.cz. Stylování se prodává vždy na kalendářní měsíc.
Nabízíme dvě varianty.

Základní branding
Využívá (nebo nahrazuje) banerové reklamy leaderboard a halfpage. Na stránce zůstává
cizí reklama 300x250 / 300x300. Měsíční cena základního brandingu je 90.000,- Kč.

Exclusive branding
Proti základnímu brandingu zahrnuje navíc i reklamu 300x250 / 300x300 v pravém sloupci
homepage a umožňuje nastavit světlé pozadí i pod obsah samotné homepage. Měsíční
cena exclusive brandingu je 120.000,- Kč.

