
prezentace / ceník inzerce

FREERIDE.CZ ONLINE MAGAZINE



O FREERIDE.CZ
• jsme nejznámější český magazín zaměřený na akční sporty  

• fungujeme již od roku 2000 

• magazín je rozdělený na čtyři sekce: snowboarding, freeskiing,  wakeboarding a surfing  

• každý  den zvěřejňujeme vlastní i převzatý obsah ze světa akčních sportů  

• jsme mediálním partnerem téměř všech akcí souvisejících s výše uvedenými sporty na území ČR i mimo ní 

• určujeme trendy v komunitě kolem akčních sportů  

• webové stránky sleduje každý měsíc v průměru 50.000 čtenářů  

• naše facebookové profily mají dohromady cca 40.000 fans / instagramové účty kolem 15.000 followers 

• pořádáme úspěšné akce Just Ride!, premiéry filmů a další akce související s akčními sporty 

• jsme autory úspěšných filmových projektů jako “Never Too Late Movie” (snowboarding) nebo “SURFR 

Movie” (surfing) 



NOVÝ VZHLED MAGAZÍNU

• v říjnu 2018 spuštěna zcela nová verze webových stránek Freeride.cz  

• moderní web fungující na progresivní platformě 

• důraz na čistotu designu, přehlednost a zobrazení fotografií a videí 

• přehledná responzivní verze pro tablety a smartphony 

• ruku v ruce s novým designem klademe důraz na vlastní zajímavý content 

• nový projekt FreerideTV se zajímavými rubrikami, moderovanými reportážemi, video rozhovory, tipy pro diváky…



STATISTIKY NÁVŠTĚVNOSTI
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unikátní návštěvníci zobrazení stránek

*období 1.-15. října



NÁVŠTEVNÍCI

ŽENY
39 % MUŽI

61 %

10-16 let

17-21 let

22-26 let

27-31 let

32-36 let

37+ let



REKLAMNÍ PROSTORY
DESKTOP



CENÍK

název pozice rozměr (px) CPT*

Leader Board nad stránkou 728 x 90 300

Vertical uprostřed stránky 300 x 600 250

Leader Board Inside uprostřed stránky 728 x 90 200

Billboard dolní část stránky 970 x 250 150

Mobile uprostřed stránky 300 x 250 200

SMARTPHONE

*CPT - cena za tisíc impresí (zobrazení) banneru  



TÝDENNÍ KAMPANĚ

název rozměr (px) CPT* počet zobrazení cena

Leader Board 728 x 90 400 20 000 8 000

Vertical 300 x 600 300 20 000 6 000

Leader Board Inside 728 x 90 200 20 000 4 000

Billboard 970 x 250 150 20 000 3 000

Mobile 300 x 250 300 20 000 6 000

*CPT - cena za tisíc impresí (zobrazení) banneru 

V tabulce jsou zobrazeny nejjednodušší příklady kampaní.   
Formáty se dají libovolně kombinovat.  
Rádi Vám připravíme nabídku na míru. 



MĚSÍČNÍ KAMPANĚ

název rozměr (px) CPT* počet zobrazení cena

Leader Board 728 x 90 400 80 000 32 000

Vertical 300 x 600 300 80 000 24 000

Leader Board Inside 728 x 90 200 80 000 16 000

Billboard 970 x 250 150 80 000 12 000

Mobile 300 x 250 300 80 000 24 000

*CPT - cena za tisíc impresí (zobrazení) banneru 

V tabulce jsou zobrazeny nejjednodušší příklady kampaní.   
Formáty se dají libovolně kombinovat.  
Rádi Vám připravíme nabídku na míru. 



PR ČLÁNEK
• zveřejnění na celém webu nebo na jedné ze sekcí (v závislosti na tématu článku) 

• úvodní fotka s odkazem po dobu tří dnů zobrazena v tzv. hero slideru na úvodní stránce  

• sdílení odkazu na článek na facebook page 

• propagace článku v instagram story 

Podklady k dodání: 

• text 

• fotky 

• případně video 

• téma článku musí souviset se zaměřením magazínu 

Cena: 5 000 Kč bez DPH 



SOUTĚŽ
• doba trvání soutěže: 1 týden 
• úvodní fotka s odkazem na soutěž zobrazena po celou dobu jejího trvání v tzv. hero slideru na úvodní stránce 
• na stránce soutěže umístění loga sponzora a odkaz na jeho webové stránky / social media 
• na stránce soutěže text o sponzorovi soutěže 
• sdílení odkazu na článek na facebook page 
• propagace článku v instagram story 

Podklady  k dodání:  
• ceny pro výherce v minimální hodnotě 5 000 Kč v MOC 
• zaslání cen nejpozději do týdne po skončení soutěže na adresy výherců 
• soutěžní otázka / otázky 
• stručný text o sponzorovi  
• fotky cen  

Cena: 5 000 Kč bez DPH 



INSTAGRAM
POST NA INSTAGRAMU + INSTASTORY 
• 1x post na instagramu 

• 5x  instastory slides 

• @freerideczsnow cca 10.000 followers / 800 instastory views 

• označení profilu / profilů + hashtagy 

Podklady  k dodání:  

• fotky / videa 

• texty 

• seznam hashtagů / tagů 

Cena: 2 000 Kč bez DPH 



KONTAKTY
Fakturační adresa 
Freeride Production s.r.o. 
Na Václavce 176/ 23 
150 00 Praha 5 
IČ: 05389534 
DIČ: CZ05389534 

Korespondenční adresa / headquarters 
Freeride Production s.r.o. 
Mlýnská 60/ 2 
160 00 Praha 6

SNOWBOARD & WAKEBOARD inzerce 
Martin Večerka 
e-mail: marty@freeride.cz 
tel.: +420 777 671 036 

FREESKI inzerce 
Milan Masopust 
e-mail: milis@freeride.cz 
tel.: +420 728 857 140 

SURFR inzerce 
Jakub Michna 
e-mail: jakub@freeride.cz 
tel.: +420 731 851 642 www.freeride.cz
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