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Více než 77 % čtenářů do 45 let!

ZPRAVODAJSKÝ PORTÁL

Jsem jedním z největších online zpravo-
dajských portálů v kraji Vysočina a mám 
přesah i mimo region. Patřím do rodiny 
Drben, které tvoří projekt Drbna.

Za čtyři roky působení držím výsadní 
postavení v aktivitě fanoušků na sociál-
ních sítích. Na sociální síti Facebook mi 
měsíčně přibývá 150 fanoušků. 

Jihlavská Drbna také baví, přináší od-
dechové rubriky a čtenáři u ní mohou 
v soutěžích vyhrát zajímavé ceny.
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Ve čtenosti převažují ženy nad muži, a to 
v poměru 57 % ženy a 43 % muži.

Moje čtenářky - Ženy tráví na mém 
webu více času, porovnávají nabídky 
a ovlivňují rozhodnutí. U žen převažují 
věkové skupiny 18 - 24 let, 25 - 34 let 
a 35 - 44 let. Převažuje středoškolské 
a vysokoškolské vzdělání.

Moji čtenáři - U mužů taktéž dominují 
věkové skupiny 18 - 24 let, 25 - 34 let 
a 35 - 44 let. Stále vede středoškolské 
vzdělání s maturitou a vysokoškolské 
vzdělání.
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Počet fanoušků na Facebooku (srpen 2019)

CO JE NA MĚ NEJLEPŠÍ

Jsem hlasem lidu - vyslechnu problémy 
a zájmy čtenářů a zabývám se jimi.

Jsem otevřená - Pokud se mi něco 
nelíbí, nebojím se říct čtenářům vlastní 
názor. A stejně tak dávám prostor svým 
čtenářům vyjádřit jejich názory.

Jsem rychlá - Díky informátorům po 
celé Jihlavě a své pohotovosti mám vždy 
informace z první ruky. 

Jsem vtipná - Občas je potřeba pobavit 
čtenáře a udělat si z něčeho srandu.

Jsem přátelská - Účastním se důleži-
tých akcí a vždy se ráda setkám se svými 
čtenáři. 

Jsem akční - Ráda trávím čas mezi lidmi 
a tak je potřeba čas od času uspořádat 
nějakou akci. :)

JIHLAVSKÁ DRBNA 
1. - 31. 8. 2019

- Celkové Likes: 10 500+
- Nárůst (za poslední. měsíc): 150 likes
- Příspěvky: 300+ měsíčně
- Článků: 240+ měsíčně

- Průměrný týdenní dosah příspěvků na Facebooku: 35 000 uživatelů
- Počet zobrazení stránek: 230 000+ měsíčně
- Počet uživatelů na webu: 45 000+ měsíčně
- Počet zobrazených stránek na jednu návštěvu: 1,6

Zobrazení na elektronických zařízení

 ʳ Z tabletu: 3 %

 ʳ Z desktopu (PC): 26 %

 ʳ Z mobilních zařízení: 71 %

71 %26 %3 %

Tablet Desktop Mobilní zařízení

Jihlavská Drbna vstoupila jako jedno z prvních médií 
na sociální sítě. Aktuálně sleduje Jihlavskou Drbnu na 
sociální siti Facebook více jak 10 500 fanoušků, což 
je značná výhoda v případě PR spolupráce. Komerční 
obsah totiž Jihlavská Drbna sdílí na svůj FB profil, čímž 
se odlišuje od konkurence.

Na instagramu má Jihlavská Drbna více než 500 
followerů.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

8 200

3 200

2 100
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Přehled a ceník inzertních pozic na 
jihlavskadrbna.cz
Aktualizováno 11. 11.  2019

Na Jihlavské Drbně je reklama skutečně DOSTUPNÁ, EFEKTIVNÍ a ÚČINNÁ, to vám může potvrdit více jak 50 firem, které 
s námi již dlouhodobě spolupracují.

Reklamní pozice
Rozměr v px

desktop/mobile
Cena* Rotace

desktop mobile-alt Fancy banner (homepage i subpage) 750x450 / 310x310 16 500

desktop mobile-alt Rectangle (homepage) 350x268 / 310x310 2 250 1:1

desktop mobile-alt Wallpaper - sekce Čtěte také (homepage) 480x300 / 310x310 2 700 1:1

desktop mobile-alt Wallpaper - sekce Nejčtenější zprávy (homepage) 480x300 / 310x310 2 100 1:1

desktop mobile-alt Square (homepage) 310x310 / 310x310 1 800 1:1

desktop mobile-alt Pod perexem v článku (subpage) 730x300 / 310x310 16 500 1:1

desktop mobile-alt Square (subpage) 310x310 / 310x310 11 000 1:1

desktop mobile-alt Double square (subpage) 310x600 / 310x600 13 200 1:1

desktop mobile-alt Square - sekce Kam dál (subpage) 310x310 / 310x310 6 600 1:1

desktop mobile-alt Online chat využití prostoru pro online chat se 
čtenáři 10 000

desktop mobile-alt
Publikace PR článku + zdarma sdílení na Facebooku, 
článek zůstává v archivu rozsah A4 10 000

pen Základní editace PR článku editace s jednou korekturou 1 500

pen Rozšířená editace PR článku nápsání článku ze zaslaných 
podkladů s jednou korekturou 3 000

pen Napsání PR článku napsání článku se dvěmi 
korekturami 5 000

facebook
Sdílení klientova obsahu na facebooku  
(pouze kulturní akce) 7 000

camera Reportážní fotogalerie Fotografie pro účely Drbny 
a vlastní použití 3 000

paint-brush Grafické práce - základní banner grafická příprava basic banneru 
(podmínkou je zaslání podkladů) 2 500

puzzle-piece Individuální požadavky na inzerci řešeno individuálně

instagram Sdílení postu/story na Instagramu při roční spolupráci nad 
150 000,- Kč/ročně 

play-circle Videoreklama Ideální délka 6 nebo 15 vteřin 450 CPT

coins Zapnutí placené propagace na Facebooku základní cílení kampaně 100

Požadavky na bannerovou inzerci
• Formát souboru: gif, jpg, png, html5 (u html5 kreativy 

musí být vždy definován proklik). 
• Datový tok do 100 kB, u desktop brandingu individuálně.
• Při změně pozadí celé stránky je třeba zaslat 

požadovanou barvu v RGB formátu.
• Je zakázaná rušivá či agresivní reklama.
• Možnost spuštění zvuku na pokyn uživatele. Délka 

zvukového záznamu je max. 10 sec a může zaznít jen 
jednou.

Požadavky na videoreklamu
• Doporučená dálka videa: 15 nebo 6 vteřin, maximálně 

1:30 minut
• Maximální velikost videa: 20 MB
• Rozměry kreativy: 1280x720 px nebo 1920x1080 px
• Formát videa: MP4, WEBM
• Zvuková stopa: AAC 48 kHz, max. -16,5 dB

* Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH 21 % a jsou uvedeny za období jednoho týdne.
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Desktop verze

Přehled bannerových pozic
základní formáty

homepage subpage

Fancy banner
d/ 750×450 px 
m/ 310x310 px

Wallpaper
d/ 480x300 px
m/ 310x310 px

Rectangle
d/ 350x268 px
m/ 310x310 px

Square
d/ 310x310 px
m/ 310x310 px

Wallpaper
d/ 480x300 px
m/ 310x310 px

Square
d/ 310x310 px
m/ 310x310 px

Double
Square

d/ 310x600 px
m/ 310x600 px

Wallpaper
d/ 480x300 px
m/ 310x310 px

Square
d/ 310x310 px
m/ 310x310 px

PR článek
Rozsah 1× A4

Počet fotografií 1–6

Pod perexem
d/ 730x300 px
m/ 310x310 px

Square
d/ 310x310 px
m/ 310x310 px

Square
d/ 310x310 px
m/ 310x310 px
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Mobilní verze

Přehled bannerových pozic
základní formáty

homepage subpage

Fancy banner
d/ 750×450 px 
m/ 310x310 px

Rectangle
d/ 350x268 px
m/ 310x310 px

Wallpaper
d/ 480x300 px
m/ 310x310 px

Wallpaper
d/ 480x300 px
m/ 310x310 px

Wallpaper
d/ 480x300 px
m/ 310x310 px

Square
d/ 310x310 px
m/ 310x310 px

Square
d/ 310x310 px
m/ 310x310 px

Pod perexem
d/ 730x300 px
m/ 310x310 px

Square
d/ 310x310 px
m/ 310x310 px

Square
d/ 310x310 px
m/ 310x310 px

Square
d/ 310x310 px
m/ 310x310 px

Double
Square

d/ 310x600 px
m/ 310x600 px

PR článek
Rozsah 1× A4

Počet fotografií 1–6
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Vybraní referenční klienti
Jihlavské Drbny

FC Vysočina Jihlava HC Dukla Jihlava Vysočina Gladiators Mezinárodní festival 
dokumentárních filmů

Centrum Vysočina E.ON Česká republika dm drogeria markt Robert Bosch

Pístovské mokřady Vysoká škola polytechnická 
Jihlava

Citypark festival krátkometrážních 
filmů


