
Oblíbený zpravodajský portál s více jak 10.000 návštěvníky denně.
Kromě aktuálního zpravodajství z Plzně a Plzeňského kraje přináší svým návštěvníkům informace 
o událostech, sportovních akcích, dopravních omezeních a mnoho dalšího.

Plzen.cz je také jedinečný prostor pro Vaši mediální kampaň ve formě bannerů, inzerce, pozvánek 
na události a PR článků.

HLAVNÍ ZPRAVODAJSKÝ PORTÁL V PLZEŇSKÉM KRAJI

Provozovatel:
MSBC Prague, s,r,o,
Na Ořechovce 574/11
Praha 6, 160 00
IČ: 27880681



BANNERY
LEADER
1000 x 200 px
Homepage 4.000 Kč
Ostatní stránky         2.000 Kč

FOOT
1000 x 200 px
Homepage 1.500 Kč
Ostatní stránky             750 Kč

RIGHT/LEFT
160 x 600 px
Homepage 3.000 Kč
Ostatní stránky         1.500 Kč

NATIVE
260 x 140 px
Homepage 2.000 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 
za 1 týden inzerce. Povolená 
datová velikost banneru je 256 kB 
ve formátech JPG, PNG a GIF.
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FIREMNÍ ZÁPIS
Na 1 rok bez DPH      4.000 Kč

+ kalendář akcí 
+ top nabídky 
+ polední menu a jídelní lístek

ZDARMA

Katalogový zápis vytváří administrátor z podkladů, 
které dodá inzerující firma.

Top nabídky, kalendář událostí a nabídky práce 
vkládá na portál inzerent sám po přihlášení.



PRAVIDLA VKLÁDÁNÍ TOP NABÍDEK A UDÁLOSTÍ

• Vložení příspěvku 1x za týden.
• Délka trvání příspěvku max. 2 měsíce.
• Administrátor má právo smazat/nezveřejnit nevhodný příspěvek.
• Po vložení bude příspěvek schválen, případně i editován 

administrátorem. O úpravách a zveřejnění příspěvku bude klient 
informován emailem.

• V příspěvku je povoleno vložení odkazu na akci apod.
• Příspěvek se musí týkat oboru podnikání klienta.
• Schvalování příspěvků administrátorem probíhá po - pá 

mezi 8 - 16 hod. Vždy v nejbližší možné době.
• Řazení příspěvků na stránce probíhá dle data trvání. Tzn. končící 

nabídky se automaticky řadí na první pozici.

TOP NABÍDKY A UDÁLOSTI

Vstup do klientské administrace

Vložit email a heslo

Vyplnit formulář



Cena na rok bez DPH 10.000 Kč

PRAVIDLA VKLÁDÁNÍ NABÍDEK PRÁCE

• Nabídky práce klient vkládá sám ve své klientské administraci.
• Administrátor nabídku schválí a informuje klienta o zveřejnění 

příspěvku emailem v nejbližší možné době. Schvalování probíhá 
po – pá mezi 8.00 – 16.00 hod.

• Je možné vkládat nabídky na všechny druhy pracovních úvazku i 
brigády.

• Administrátor má právo smazat nabídku práce, která je v rozporu 
s právními předpisy České republiky, s dobrými mravy nebo je 
erotického, diskriminačního či podvodného charakteru.

• Za jeden týden je možné vložit maximálně pět inzerátů.

NABÍDKA PRÁCE



PR ČLÁNEK
Cena bez DPH 4.000 Kč
Šíre obsahu po domluvě.


