
Průmyslový portál
Produkty & ceny

15.000 Kč + DPH / 1 umístění

Banner můžete umístit přímo na hlavní 
stránku oneindustry.cz, nebo do obo-
rových sekcí: Strojírenství, Obrábění, 
Nástrojárna, Automotive, Plasty, Elektro, 

Automatizace + Robotizace, Průmysl 4.0.

Na jedné pozici mohou být zobrazovány bannery více firem (v da-
ném období max. 3). Bannery se prodávají na období kalendářních 
týdnů. Vzhledem k omezenému množství bannerů je třeba zarezer-
vovat konkrétní pozice bannerů v konkrétních termínech co nejdříve. 

Podklady: JPEG, PNG, GIF (maximální velikost 1 MB).

15.000 Kč + DPH / 1 umístění

Článek či článek s videem lze umístit do 
jednotlivých oborových sekcí: Strojírenství, Obrábění, Nástrojárna, 
Automotive, Plasty, Elektro, Automatizace + Robotizace, Průmysl 4.0. 
Na hlavní stránce oneindustry.cz je článek zobrazen automaticky 
také.

Délka článku není omezená, doporučujeme však rozsah textu do 
maximálního počtu 3 000 znaků. Obsahem článku mohou být fotky  
a obrázky (ideální rozměr: obdélník – 1200 × 800 pixelů, čtverec 
1200 × 1200 pixelů). Součástí článku by měl být odkaz na vaši firmu, 
minimálně formou uvedení webové adresy a e-mailu. V textu mohou  
být uvedeny hypertextové odkazy (prokliky na váš web), maximálně 
5 celkem včetně vaší webové stránky. 

Součástí článku může být i video. Většinou se jedná o odkaz na video 
umístěné na vašem YouTube kanále (vč. náhledového obrázku s iko-
nou „play“ pro přehrávání videa). V případě, že nemáte vlastní kanál, 
stačí dodat video ve formátu AVI, MP3, MP4. 

Banner Pixelů Doba  
zobrazení

Top 1 134 × 252 2 týdny

Leaderboard 728 × 90 4 týdny

Medium 
    Rectangle

300 × 250 4 týdny

Half page 300 × 600 4 týdny

15.000 Kč + DPH / 5 zpráv 
Série 5 krátkých textů, aktualit a novinek.

Délka jedné zprávy je max. 300 znaků, sou-
částí může být i 1 fotografie. Zprávy můžete umístit do jednotlivých 
oborových sekcí: Strojírenství, Obrábění, Nástrojárna, Automotive, 
Plasty, Elektro, Automatizace + Robotizace, Průmysl 4.0. Na hlavní 
stránce oneindustry.cz je zpráva zobrazena automaticky.

Na portálu oneindustry můžete umístit 
video jako součást článku, viz. „article“.

Agenturní provize: 15 %

www.oneindustry.cz

Kontakt: INFOCUBE s. r. o. 
tel. : +420 549 210 713

e-mail: info@infocube.cz

SEKCE: 

• STROJÍRENSTVÍ

• OBRÁBĚNÍ

• NÁSTROJÁRNA

• AUTOMOTIVE

• PLASTY

• ELEKTRO

• AUTOMATIZACE 
 + ROBOTIZACE

• PRŮMYSL 4.0

Přehled online produktů:


