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Zdravé Zprávy je zdravotnický server, který oslovuje stakeholdery v oblasti zdravotnictví 

i sociálních služeb. Tvoří jej zkušení a nestranní novináři. Jeho čtenáři jsou lidé,  

kteří působí přímo ve zdravotnictví, ale i široká veřejnost se zájmem o své zdraví  

a politiku státu v oblasti zdravotnictví. Příspěvky na Zdravé Zprávy přebírá server Seznam.cz

a Zdravé Zprávy monitorují v přehledu tisku i společnosti 

Newton Media nebo Monitora.
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pravideLnÉ RUBRIKY

AKtUAlItY nejnovější 
informace z oblasti 
zdravotnictví, farmacie, 
zdravotního pojištění, vědy 
i sociálních služeb.

ZdRAvotnIctví zprávy 
zaměřené na zdravotníky, 
pacienty, nemocnice a důležitá 
politická a ekonomická 
rozhodnutí.

covId aktuality týkající se 
pandemie covidu-19, očkování 
proti němu i proticovidových 
opatření.

SocIální SlUžBY
informace z oblasti sociálních 
služeb, jejich dostupnosti,  
kvality a možností čerpání 
sociálních podpor.

PodcAStY
rozhovory s významnými 
osobnostmi ze zdravotnictví, 
farmacie, sociálních služeb 
i politiky.

Ke Kávě A čAjI
shrnuje novinky v oblasti 
zdravotní gramotnosti  
i zdravého životního stylu.

FARmAcIe rubrika o léčivech, 
farmaceutických firmách, 
lékárnách, eReceptu 
i zdravotnických prostředcích.

výZKUm informace z oblasti 
nových léčebných terapií 
a zdravotnických postupů, 
obecně vědy a výzkumu  
ale i klíčové info z praxe.

PojIštění aktuality ze 
zdravotního a sociálního 
pojištění pohledem pojištěnců 
i novinky z oblasti komerčního 
pojištění.
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profiL čtenáře ZdraveZpravy
Průměrný měsíční počet návštěv webu: 

275 000
Počet čtenářů se dlouhodobě zvyšuje. Stejně tak 
se zvyšuje počet vracejících čtenářů. Následující 
statistiky mírně kolísají v závislosti na daném měsíci. 

ženY: 59,1 %
mUžI: 40,9 %
Čtenáři na ZdraveZpravy.cz 
přicházejí z velkých tuzemských 
měst, ale i regionů. Výjimkou 
nejsou čtenáři ze zahraničí – 
Slovensko, Německo, USA, 
Rakousko, Velká Británie 
a Nizozemsko.

Věkové složení čtenářů  
ZdraveZpravy.cz
18 až 44 let: 37,65 %
45 až 54 let: 26,47 %
55 až 64 let: 17,04 %
65+: 18,84 %

Zařízení, z nichž čtenáři  
přicházejí na ZdraveZpravy.cz
Mobil: 54,61 % – nejvíc Apple iPhone (18,05 %)

Počítač: 41,48 %
Tablet: 3,91 %

Preference čtenářů ZdraveZpravy.cz
Domácí a politické zpravodajství
Zdravotnictví / Zdravý životní styl
Zdravotní a sociální pojištění
Péče o vzhled / Oblečení a hračky
Jídlo a potraviny / Domov a zahrada
Cestování / Dovolená / Dárky / Dekorace
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ceník InZeRce

PR článKY A medIální 
SPolUPRáce
Publikace redakčního  
PR článku [lze i audio či video] 
v rubrice Aktuality [HP], 
tematicky příslušné rubrice 
a sociálních sítích Twitter,  
FB, Instagram: 6000,–
Publikace PR článku 
[lze i audio či video]  
v inzertní rubrice  
adman ś Choice: 2000,–

Tematický speciály: Smluvní 
cena dle náročnosti a rozsahu

Vyhotovení článku: Smluvní 
cena dle náročnosti a rozsahu 

PodcAStY
Publikace redakčního  
podcastu na webu 
a podcastových  
platformách: od 15 000,–

InteRnetové odKAZY
Vložení internetového  
odkazu do článku: 1500,– 

SocIální Sítě 
Umístění PR obsahu  
na Twitter, FB  
a Instagram: 800,–

eventY: Cena dle 
náročnosti

dloUhodoBá  
medIální SPolUPRáce 
Zahrnuje pravidelnou 
publikaci článků [případně 
audia, videa], bannerovou 
reklamu nebo i eventy: 
Cena dle dohody.
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Bannerová ReKlAmA
1. leAdeRBoARd ZáhlAví – 

998×200 px 

Zobrazuje se na HP v záhlaví  

a při otevření každého článku 

Cena: 15 000,– za měsíc
4000,– za týden

2. vIP BAnneR FIntAg – 730×115 px 

Zobrazuje se vedle loga FinTag.cz 

vpravo na HP a při otevření každého 

článku

Cena: 30 000,– za měsíc
8000,– za týden

3. BRAndIg – deSKtoP: 2000×1400 

px moBIl 600×1080 px

Zobrazuje se na HP a při otevření 

každého článku

Cena: 30 000,– za měsíc
8000,– za týden

4. SqUARe – 300×300 px 

Zobrazuje se na HP a při otevření 

každého článku vpravo nahoře,  

lze i Double skyscraper

Cena: 20 000,– za měsíc
6000,– za týden

5. doUBle SKYScRAPeR – 

300×600 px 

Zobrazuje se na HP a při otevření 

každého článku vpravo dole,  

lze i Sguare

Cena: 12 000,– za měsíc
4000,– za týden

6. BIllBoARd Bottom – 990×200 px 

Zobrazuje se pod každým článkem

Cena: 20 000,– za měsíc
6000,– za týden

7. RectAngle cRoSS-devIce – 
deSKtoP: 480×300 px

moBIl: 300×250 px 

Zobrazuje se v textu každého článků

Cena: 25 000,– za měsíc
7000,– za týden

8. BAnneR RectAngle FIntAg – 

900×550 px 

Zobrazuje se pouze na HP 

Cena: 9000,– za měsíc
3000,– týdně

9. BAnneR SAUSAge dog FIntAg – 

1068×90 px 

Zobrazuje se se pouze na HP 

Cena: 8000,– za měsíc
2500,– týdně
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Bannerová ReKlAmA II.
10. RectAngle cRoSS-devIce – 
deSKtoP: 480×300 px

moBIl: 300×250 px

Stálý banner vložený  

do každého článku 

Cena: 25 000,–
6500,– za týden 

11. moBIlní SlIdeUP – 

300×120 px nebo 500×200 px

Mobilní, zavírací banner  

v každém článku

Cena: 25 000,–
6500,– za týden 

12. leAdeRBoARd ZáPAtí – 

998×200 px 

Zobrazuje se na HP v zápatí  

a při otevření každého článku 

Cena: 13 000,– za měsíc
4000,– za týden

Pozn. red.: Bannery lze kombinovat. 

U velikosti bannerů lze tolerovat 

odchylky. 

Jako bannerový formát přijímáme 

videa / 720p 1280×720 px / poměr 

stran: 16:9 
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Bannerová ReKlAmA
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leAdeRBoARd ZáhlAví
998×200 px

SqUARe
300×300 px

vIP BAnneR FIntAg
730×115 px

BRAndIg
desktoP 2000×1400 px 

mobil 600×1080 px



Bannerová ReKlAmA
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doUBle SKYScRAPeR
300×600 px 



Bannerová ReKlAmA
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BAnneR SAUSAge dog FIntAg
1068×90 px 

leAdeRBoARd ZáPAtí
998×200 px 



Bannerová ReKlAmA /vnitřní strana/
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leAdeRBoARd ZáhlAví
998×200 px

vIP BAnneR FIntAg
730×115 px

BRAndIg
desktoP 2000×1400 px 

mobil 600×1080 px

SqUARe
300×300 px



Bannerová ReKlAmA /vnitřní strana/
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doUBle SKYScRAPeR
300×600 px 

BRAndIg
desktoP 2000×1400 px 

mobil 600×1080 px



Bannerová ReKlAmA /vnitřní strana/
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RectAngle cRoSS-devIce
desktop: 480×300 px

mobil: 300×250 px 



KontAKt

e-mAIl Veronika.Tachova@zdravezpravy.cz

moBIl +420 777 264 528

AdReSA Jeruzalémská 962/3
110 00 Praha 1 - Nové Město

zprávy ze zdravotnictví


