> nezávislý

zdravotnický a komunitní portál

> největší

databáze nemocí a vyšetření

> odborné

texty jsou zpracovány lékaři

> newsletterová
> články
> více

databáze s cca 8.000 příjemci

z oblasti zdraví a zdravého životního stylu

než 150.000 návštěvníků měsíčně

> veškerá

návštěvnost je organická

> informace

ze světa medicíny přináší již 15 let

Údaje o návštěvnících
> Počet

návštěv od 1.1.2018 – 31.1.2018: 150 000

> Unikátních

návštěvníků: 130 000

Průměrná doba na stránce
>3

Pohlaví

minuty

muži 30 %

Ženy 70 %

Rozdělení věku

18-24
16 %

25-34
29 %

35-44
23 %

45-54
14 %

55-64
11 %

+65
7%

Reklamní formáty na Anamneza.cz
Pokud zde nenajdete formát, který byste si pro svou reklamu představovali,
neváhejte nás kontaktovat pro vytvoření kampaně na míru!

1. Leader Board
> zobrazen

nahoře uprostřed
na všech stranách portálu včetně hlavní strany
> cena: 9.000/měsíc
> umístění:

2. Side Board (obě strany)
> zobrazen

na pravém a levém okraji strany
> umístění: na všech stranách portálu včetně hlavní strany
> posouvá se s pohybem na stránce (dolu,nahoru)
> cena: 14.500/měsíc

3. Big Button
> zobrazen

jako čtvrtý obdelník vedle obdelníku „LÉKY“

> umístění:

na všech stranách portálu včetně hlavní strany

> cena:

12.500/měsíc

4. Big Board
> zobrazen

na indexové straně, nad a pod každou nemocí,

vyšetřením, příznakem a bylinkou
> cena:

13.500/měsíc

5. Anamneza doporučuje
> zobrazen

ve všech plavoucích modrých panelech

> umístění:

indexová strana, nemoci, vyšetření, příznaky,

lidské tělo, léky, katalogy lékařů, lékáren a nemocnic, éčka, bylinky a články
> cena:

10.500/měsíc

6. Background
> masivní

banner rámující celý obsah portálu Anamneza.cz

> umístění:

na všech stranách portálu včetně HP

> možnost

flashového provedení

>v

případě objednání – Side Board + Leader board nebudou zobrazeny

> cena:

21.500/měsíc

7. Footer Board
> zobrazuje

se pod články, nemocemi, vyšetřeními, příznaky, lidský tělem, léky

a bylinkami
> Cena:

10.500/měsíc

8. Banner pod posledními událostmi
> Zobrazen

na pravé dolní části pod „posledními událostmi“

> Umístění:

na hlavní straně, u všech článků, nemocí, vyšetřeních a příznaků

> Cena:

8.500/měsíc

9. Bottom
> Zobrazen

na dolní části stránky uprostřed

> Umístění:

na všech stranách portálu včetně hlavní strany

> Cena:

7.500/měsíc

10. pop-up okno
> Zobrazeno
> Zakryje
> Cena:

uprostřed obrazovky při prvním vstupu na web

původní obrazovku

20.000/měsíc

11. Leaderboard Middle
> Zobrazeno
> Umístěna
> Cena:

uprostřed obrazovky

u nemocí, příznaků, vyšetření, první pomoci

7.000/měsíc

Ceny platné pro rok 2018

Obsahové formáty
1. Zveřejnění PR článku
> zobrazen

na první pozici mezi články na titulní straně

2 týdny (poté začne klesat dolu)
> zařazen

v „článcích“ a zde zůstává natrvalo

> délka

článku: počet znaků neomezen

> počet

obrázků: max. 10

> zpětné

odkazy možné i vrámci textu

> možnost
> možno

vkládat videa (přes youtube.com)

spojit s propagací v Newsletteru (jednorázově)

> cena:

5.000 (bez propagace)

> cena:

6.000 (s propagací)

2. Komerční sdělení přímo v popisu nemoci/příznaku/vyšetření
> zobrazeno

ve Vámi vybraných nemocích, příznacích

a vyšetření maximálně 2/strana přímo uprostřed kapitoly nebo mezi nimi
> délka

maximálně 220 znaků včetně mezer

> objednání
> cena:

možno minimálně na 1 rok, v průběhu roku je možno text měnit

220/měsíc

3. Edukační kapitoly jako součást popisu
> zobrazeno
> Délka
> text

ve Vámi vybraných nemocích, příznacích a vyšetření

maximálně 1000 znaků včetně mezer unikátního textu

by měl udržet edukativní formu pro větší pozornost čtenářů

> objednání
> Cena:

možno minimálně na 1 rok, v průběhu je možno text měnit

380/měsíc

Máte zájem o inzerci na Anemneza.cz? Chcete poslat individuální cenovou
kalkulaci pro Vaši kampaň nebo jste nenašli formát, který potřebujete? Kontaktujte nás na e-mailové adrese reklama@anamneza.cz nebo na telefonním
čísle 606 388 556.
Těším se na spolupráci,
Dominika Waldová
Reklamní oddělení Anamneza.cz

Ukázka: Kapitolky jako součást popisu

Ukázka: Komerční sdělení přímo v popisu

