
PR článek 
Specifikace formátu inzerce vydavatelství xBizon, s.r.o 

 

Následující specifikace je platná pro servery: 

www.nazeleno.cz   www.svet-bydleni.cz  www.cenyenergie.cz  www.extrakrasa.cz 
 

 

 

 

 

 
 

 

Základní informace 

PR článek je plnohodnotný textový článek, který se objevuje mezi články běžně publikovanými 

redakcí našich magazínů. Článek je vždy označen jako Komerční sdělení a je publikován na titulní 

straně a ve všech relevantních sekcích webu. 

 

Podklady 

Podklady dodané inzerentem musí vždy obsahovat: 

a) Titulek – délka do 50 znaků 
b) Text do přehledu článků (tzv. perex) – délka do 250 znaků 
c) Tělo článku – délka do 5 000 znaků 
d) Úvodní fotografii nebo obrázek pro prezentaci na titulce: ve formátu na šířku (Nazeleno, 

Ceny energie, Extrakrása) nebo ve formátu na výšku (Svět bydlení) 
e) Minimálně 3 fotografie v minimálním rozlišení 400x300 nebo vyšší 
f) Maximálně 5 zpětných odkazů v těle článku 

 

 

Formát podkladů 

Výše zmíněné podklady je třeba dodat v následujících formátech: 

- Článek ve formě editovatelného dokumentu (Word, Wordpad, Open Office) 
- Obrázky jako samostatné soubory v běžně zpracovatelném grafickém formátu (JPG, PNG, GIF)  

 

 

Termín zveřejnění 

O termínu zveřejnění budete informování vaším obchodním zástupcem na základě aktuálního 

edičního plánu. 

http://www.nazeleno.cz/
http://www.svet-bydleni.cz/
http://www.cenyenergie.cz/
http://www.extrakrasa.cz/


Pro přípravu PR článku v kvalitě pro zveřejnění si vyhrazujeme 3 pracovní dny. Pokud si přejete 

předem schválit náhled článku, lhůta se prodlužuje nejméně o 24 hodin (konkrétní doba závisí na 

rychlosti vaší reakce a rozsahu připomínek). 

 

Možné příplatky 

Při zpracování vašich podkladů může dojít v případě, že nesplní výše uvedené zadání, k účtování 

následující poplatků: 

- Zpracování článku z PDF souboru – 500 Kč bez DPH 
- Úprava fotek, které nebyly dodány jako samostatné soubory (např. součást Wordu) – 100 Kč 

bez DPH za každou fotografii 
 

 

Jak vytvořit dobrý PR článek? 
Redakční tipy pro vaši firmu 

 

• Do titulku napište klíčové slovo, neuškodí ani název firmy. 

• Perex by neměl být upovídaný a měl by obsahovat podstatnou informaci, 
kterou chcete čtenáři článkem sdělit (Firma xx nabízí do konce června slevu 
na cihly...).  

• Pište krátkými větami.   

• Dopředu si rozmyslete, kdo text píše. „Nabízíme do konce června slevu na 
cihly.“ nebo „Firma xx nabízí do konce června slevu na cihly“. Ve stejné 
osobě napište celý text.  

• To nejdůležitější napište do prvního odstavce. Detaily o firmě a historii 
pište na konec.  

• Vynechejte klišé (na růžích ustláno, není žádný med, je to oříšek). 

• Pošlete nám fotky v klasickém 4:3 nebo 14:9 formátu a nezapomeňte na 
popisek. 

• Lépe vypadají profesionální snímky, na kterých jsou lidé (zákazníci nebo 
pracovníci firmy). 

 
Ukázka dobrého PR článku: 
Nazeleno 
Svět bydlení 
Ceny energie 

 

 

Proč dodržovat naše požadavky? 
 

1. Správná podoba článku 
Váš článek bude mít správnou délku a ideální prezentaci před čtenáři. 
 

2. Rychlé nasazení článku 
Články, které neobsahují základní chyby už v době předání podkladů z Vaší strany, jsou 
rychleji zpracovány redakcí. Mohou se proto dříve objevit na našich serverech. 

http://www.nazeleno.cz/
http://www.svet-bydleni.cz/stavba-a-rekonstrukce/lazura-se-stylem-a-tradici-1.aspx
http://www.cenyenergie.cz/tagy/cena-elektriny/kubik-nabizi-jednu-cenu-a-jedno-datum.aspx


 
3. Žádné poplatky navíc 

Články dodané jako PDF nebo bez samostatné obrazové dokumentace znamenají více práce a 

pro vás naúčtování dalších poplatků. Vyhněte se jim. 

4. Lepší než konkurence 
Pokud dodržíte naše rady a redakční tipy, jak vytvořit kvalitní článek, budete u nás zpravidla 
publikovat lepší materiál než vaše konkurence. 


