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1. Základní fakta o magazínu Nazeleno.cz 
 

 Cílová skupina: Aktivní, ambiciózní a moderní lidé ve věku 25–50 let, kteří aktivně řeší otázku 
bydlení, zdraví a vlastního životního stylu – zajímají je technologické a další novinky. V 80 % 
případů jde o muže.  

 

 Dosažená návštěvnost: 105 714 unikátních návštěvníků (140 425 návštěvníků) a 450 tisíc 
přečtených stránek, čas strávený na stránce 4:50 minuty (duben 2009). Průměrná měsíční 
návštěvnost od ostrého spuštění portálu v září 2008 přesáhla 80 000 unikátních návštěvníků. 

 

  Pozice na internetu: PageRank 6/10, Srank 80/100. 
 

Vývoj návštěvnosti Nazeleno.cz za posledních 12 měsíců: 
 

 
 
 

 
2. Varianty partnerství 
 
Partnerům dáváme na výběr ze dvou programů dlouhodobé spolupráce, které se liší svým obsahem, 
cenou i výkonností. S případnými dotazy se neváhejte obrátit na naše obchodní zástupce. 
 

a) Zvýhodněné oborové partnerství – vhodné pro menší firmy a subjekty 
b) Hlavní partnerství magazínu Nazeleno.cz – nabídka nejvýhodnější 

propagace na Nazeleno.cz! 
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Zvýhodněné oborové partnerství: 
 
Základní partnerství, vhodné pro společnosti s menším množstvím inzertních materiálů. Ty získají 
levnou a přitom výhodnou propagaci svých produktů na serveru Nazeleno.cz. Oborové partnerství 
představuje dokonalý kompromis bez některých výhod standardního partnerství. 
 
 

 Partnerství podsekce magazínu. Partnerství zaručuje 
zveřejnění loga a odkazu na oficiální stránky ve všech částech 
dané podsekce jako např. Izolace.  

 

 Publikování 3 PR článků mezi redakčními články serveru 
Nazeleno.cz.  
 
Garantované služby: 

 Flexibilní komunikace a publikování článku v dohodnutých 
termínech. 

 Konzultace nad tématem i obsahem článku, abychom 
zaručili, že článek bude čtenáři pozitivně vnímán. 

 Editace článku před jeho zveřejněním a následné grafické 
zpracování v administraci Nazeleno.cz. 

 
 

 Publikování 3 aktualit nebo tiskových zpráv mezi redakčními články serveru Nazeleno.cz.  
 

 Zveřejnění banneru 468x60 po dobu 30 dní v sekci, které je klient partnerem. Příklad: partnerství 
podsekce Fotovoltaika znamená banner v celé sekci Energie. 
 

 Základní zápis do katalogu firem včetně umístění loga, základních údajů a popisu klienta. 
 

 Zveřejnění zpětného odkazu partnerské společnosti v zápatí sekce Nazeleno.cz. 
 

 

Ceníková cena: 54 000 Kč 

Cena po slevě: 40 000 Kč 
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Hlavní partnerství magazínu Nazeleno.cz: 
 
Jde o celoroční program pro lídry ve svých oborech, kterým nabízí nejvýhodnější 
poměr cena-výkon. Za své vložené prostředky získají mimo jiné také jedinečnou 
redakční podporu – až 10x zmínka v redakčních článcích ročně! 
 
 

 Partnerství hlavní sekce magazínu. Partnerství zaručuje 
zveřejnění loga a odkazu na oficiální stránky v hlavní sekci, jako 
je např. sekce Energie či Stavba.  
 

 Partnerství podsekce magazínu. Partnerství zaručuje 
zveřejnění loga a odkazu na oficiální stránky v podsekci, která 
navazuje na hlavní sekci. 

 

 Uveřejnění loga klienta na titulní straně Nazeleno.cz mezi hlavními partnery serveru. 
 

 Publikování 4 PR článků mezi redakčními články serveru Nazeleno.cz.  
 
Garantované služby: 

 Flexibilní komunikace a publikování článku v dohodnutých 
termínech. 

 Konzultace nad tématem i obsahem článku, abychom 
zaručili, že článek bude čtenáři pozitivně vnímán. 

 Editace článku před jeho zveřejněním a následné grafické 
zpracování v administraci Nazeleno.cz. 

 

 Publikování 4 aktualit nebo tiskových zpráv mezi redakčními články serveru Nazeleno.cz.  
 

 Zveřejnění banneru Skyscraper 120x600 po dobu 30 dní na celém webu! 
 

 Redakční podpora klienta zahrnuje vkládání klientových komentářů do redakčních článků nebo 
vydávání reportáží a pozvánek na veletrhy s automatickým vložením klientovy propagace. 
 

 Zvýrazněný zápis do katalogu firem včetně umístění loga, 
základních údajů klienta, přehledu poboček a detailního popisu 
sortimentu. Garantujeme umístění profilu společnosti na 
prvních místech v kategoriích, do nichž je zařazena. Profil se 
také zobrazuje v článcích! 

 

 Zveřejnění zpětného odkazu partnerské společnosti v zápatí 
sekce Nazeleno.cz. 

 

 

Ceníková cena: 108 000 Kč 

Cena po slevě: 60 000 Kč 
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3. Kontaktní údaje 
 

Kamil Gric 
Email: kamil.gric@xbizon.cz 
Mobil: 773 031 111 

Ing. Valérie Kubíčková 
Email: valerie.kubickova@xbizon.cz 
Mobil: 777 900 111 
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