Představení projektu


Internetový deník Borovan.cz je nezávislý ekonomický web zaměřený na zábavní průmysl,
média a internet. Borovan.cz denně přináší exkluzivní zprávy ze všech odvětví showbyznysu
(televize, film, hudba, knihy, vydavatelství, reklama a PR, počítačové hry, koncerty, rádia,
internet atd.) a navazujících industrií typu mobilní komunikace, média, internet nebo
telekomunikace.



První české médium, které souhrnně pokrývá zábavní průmysl - trh s ročním objemem až 60
miliard korun - plus další segmenty jako internet, média, reklama, telekomunikace s ročním
objemem stovek miliard. Primárně se zaměřujeme na Českou republiku.



Přinášíme exkluzivní a vlastní obsah (nové trendy, připravované projekty, toky peněz,
investice, hospodářské výsledky, personálie atd.), a pokud možno s časovým předstihem. Vše
na seriosní bázi, žádný bulvár. Nepřebíráme agenturní, ani žádné jiné tuzemské
zpravodajství.



Oproti konkurenci máme výrazný časový náskok, drtivá většina informací se neobjeví
v žádném jiném médiu.



Jednička na trhu informací z českého zábavního průmyslu a médií.



Autor projektu Aleš Borovan zakládal a řídil showbyznysovou rubriku v Hospodářských
novinách, stál u startu obsahově nadstandardního kulturně-showbyzového obsahu v deníku
E15. Hlasuje/hlasoval v odborných porotách: hudebních cen Anděl, Vinyla, filmové Ceny
filmové kritiky a internetové ceny Křišťálová lupa.

Čtenáři Borovan.cz


Nabízíme zásah lukrativní skupiny lidí, manažerů s rozhodovacími pravomocemi a s vysoce
nadprůměrnými příjmy, kteří ovlivňují směřování desítek miliard v české ekonomice. Nejvyšší
socioekonomická skupina A.



Čtenáři Borovan.cz jsou klíčoví lidé tuzemských televizí, filmového průmyslu, manažeři z
velkých tiskových vydavatelství, mediálních, reklamních a PR agentur. Manažeři velkých bank,
finančních skupin, miliardářských seskupení a investorů. Celebrity s často nadprůměrnými
příjmy. Lidé, kteří o dění přemýšlejí v souvislostech a nejsou pouhými konzumenty
agenturních zpráv.



Kromě toho naše stránky sledují i tiskoví mluvčí velkých firem (TOP100), ředitelé komunikace,
marketingu, disponující rozsáhlými marketingovými rozpočty.



Borovan.cz čte měsíčně cca 12 tisíc až 15 tisíc unikátních čtenářů, pageviews se pohybuje
mezi 40 tisíci až 50 tisíci za měsíc (zdroj: Google Analytics, jednotlivé měsíce 2017)

Naši čtenáři o nás řekli:
"Baví mě to." Daniel Grunt, šéf internetu FTV Prima
"Co jste mně to tam dali za hroznou fotku?" Petr Dvořák, ředitel ČT
""Pokud nepřejdete ke konkurenci, tak mně Borovan.cz nevadí." Marek Singer, předseda
představenstva a ředitelFTV Prima
"Má to velkou perspektivu." Miloš Petana, majitel Supraphonu a Bontonu
"Borovan.cz našel díru na trhu." Tomáš Búřil, AdExpres
"Zajímá mne to, protože přinášíte zprávy z komunity, ve které se pohybuji." Oldřich Bajer,
multimilionář, spolumajitel Rock for People, Bejbypank a Zoot
"Dívám se na to denně." Oldřich Kubišta, výkonný ředitel Cinema City Czech
"Stali jste se jedním z opinion leaderů na trhu." Pavel Renčín, ředitel marketingu Lagardére Active ČR
"Borovan.cz přináší poučené zprávy, které jdou pod povrch událostí." David Horáček, spolumajitel
Premiere Cinemas Czech
„Borovan.cz má v branži dobrou čtenost a zásah!“ Michal Uryč-Gazda, majitel Heretic PR a
DataConsult CZ
„Máte dobré zprávy.“ Miloslava Nováková, ředitelka public affairs pro ČR a SR Mafra.
„Výborná práce s titulky.“ Martin Švehlák, ředitel zpravodajství televize Nova.

Co inzerce na Borovan.cz nabízí:


Unikátní cílová skupina – miliardáři, multimilionáři, TOP manažeři, komunikační, marketingoví
hráči, investoři atd.



Vysoká kupní síla, moc a vliv čtenářů v české ekonomice



Spojení s médiem, o kterém se mluví a které zajímá cílovou skupinu



Spojení s unikátním obsahem, který nelze nalézt u žádného jiného českého média



Prestiž

Na Borovan.cz již inzerovali tito zadavatelé:
 ČEZ
 ČSOB
 1. Umelecká agentura (eventová a showbyznysová firma ze Slovenska)
 SuperNetwork (hostingové služby)
 Plzeň 2015

Reklamní formáty



Leaderboard, 745x100 px



Scroll-Skyscraper, 120x600 px



U-Branding, Leaderboard 1200xnastavitelné, pozadí stránek - prostor obsahu zabírá 1200
pixelů



Banner pod seznamem článků na homepage, 745x100 px



Square, 300x300 px



square pod jednotlivými články, 300x300 px



banner pod jednotlivými články, 745x100

Ceník inzerce
Cena bannerové inzerce je stanovena za týden expozice, jedná se exkluzivní přítomnost na dané
reklamní pozici (žádné střídání s dalšími reklamami)*
Formát

Velikost v pixelech

U-Branding

Datová velikost

Umístění

Cena

Dvě části:
80 kb
Leaderboard
1200xnastavitelné,
pozadí stránek prostor obsahu
zabírá 1200 pixelů

Home page,
nahoře a po
stranách

15 000 Kč

U-Branding

Dvě části:
80 kb
Leaderboard
1200xnastavitelné,
pozadí stránek prostor obsahu
zabírá 1200 pixelů

Jednotlivé strany
článků, nahoře a
po stranách

11 000 kč

Leaderboard

745x100

50 kb

Home page,
nahoře

9500 Kč

Leaderboard

745x100

50 kb

Jednotlivé strany
článků, nahoře

4 000 Kč

Scroll-Skyscraper

120x600

50 kb

Home page, levá

7 000 Kč

strana
Scroll-Skyscraper

120x600

50 kb

Jednotlivé strany
článků, vlevo

3 000 Kč

Banner pod
seznamem článků

745x100

50 kb

Home page, dole

4 000 Kč

Banner pod
jednotlivými
články

745x100

50 kb

Jednotlivé strany
článků, dole

2 000 Kč

Square

300x300

50 kb

Home page,
vpravo

7 000 Kč

Square

300x300

50 kb

Stránky
jednotlivých
článků, vpravo

2 000 Kč

Square

300x300

50 kb

Stránky
jednotlivých
článků, dole

1500 Kč

Interstitial

800X600

50 kb

Vyskakovací
banner, který se
ukáže při
přechodu
z homepage na
jednotlivé články.
Automaticky se
zavře za 5 vteřin
nebo po kliknutí
na text Zavřít
reklamu.

11 000 Kč

*Zadávání a průběh inzerce se řídí aktuálními obchodními podmínkami.
Cena další komerční komunikace, zaváděcí ceny*
Formát

Doba

Umístění

Cena

SEO odkaz

6 měsíců

Home page, dole
v patičce

300 Kč

*Zadávání a průběh inzerce se řídí aktuálními obchodními podmínkami.

Kontakt:
Aleš Borovan
mobil: 773/053343
email pro reklamu: aleš@borovan.cz
Provozovatel Borovan.cz:
Aleš Borovan, Desk Room, Karmelitská 379/18, Praha 1, 118 00

