Anzeigen im DTIHK-Newsletter
und Banner auf www.dtihk.cz
Inzerce ve zpravodaji ČNOPK
a banner na www.dtihk.cz
Banner
REICHWEITE:
Bei rund 35.000 Aufrufen im Monat ist Ihr Banner auf der DTIHK-Webseite www.dtihk.cz genau richtig platziert. Das Banner ist direkt mit
Ihrer Unternehmensseite verlinkt und erreicht neben den Mitgliedsunternehmen auch Beratungskunden und eine breite Schicht von
Stakeholdern der deutsch-tschechischen Wirtschaftssphäre.
TECHNISCHE DATEN:
Das Banner erscheint in Form eines rotierenden Skyscrapers (120x360 Pixel,
Anzeigedauer 5 Sek., max. 7 im Wechsel).

CÍLOVÁ SKUPINA:
Na internetové stránce www.dtihk.cz evidujeme každý měsíc cca 35 tisíc
přístupů. Náš web je tedy tím správným místem pro umístění Vašeho reklamního banneru. Banner bude přímo propojen s Vaší webovou stránkou
a osloví tak vedle členských ﬁrem také zákazníky komory a ty, kdo se podílejí
na česko-německých hospodářských vztazích.
TECHNICKÉ ÚDAJE:
Banner je zveřejněn ve formě rotujícího skyscraperu (120x360 pixelů, doba
zveřejnění 5 sekund, rotuje max. 7 bannerů).
PREISLISTE | CENÍK
1 Monat | 1 měsíc
3 Monate | 3 měsíce
6 Monate | 6 měsíců
Jahresangebot | Nabídka na celý rok
(12 Monate | 12 měsíců)

4.500 CZK
11.500 CZK
21.500 CZK
40.500 CZK
Preise zzgl. MwSt. | Ceny jsou bez DPH.

Nicht-Mitgliedern wird ein Aufschlag von 25% berechnet.
Pro nečlenské ﬁrmy jsou ceny o 25 procent vyšší.

DTIHK-Newsletter
Elektronický zpravodaj ČNOPK
REICHWEITE
Auch der Newsletter erreicht jeden Monat die Management-Etagen von
rund 650 Mitgliedsﬁrmen, darunter die wichtigsten deutschen Investoren
und Unternehmen aus Tschechien. Weitere 1000 Abonnenten bekommen
den Newsletter direkt in ihr Mail-Postfach.
INHALT
Der Newsletter bietet einen kompakten Überblick über wirtschaftspolitische
Nachrichten, Ereignisse, gesellschaftliche Events sowie Fortbildungsangebote der DTIHK. Eine wichtige Rubrik ist auch der Termin- und Veranstaltungskalender.
IHRE ANZEIGE:
> klassische PR-Anzeige (max. 500
Zeichen + Firmenlogo bzw. Bild
+ Verlinkung zu Ihrer Webseite)
> statisches Banner (Format:
gif, jpg, png oder tif; Größe:
400x210 Pixel)
ERSCHEINUNGSWEISE:
Jeden Monat | zweisprachig:
Deutsch, Tschechisch
ČTENÁŘI | DISTRIBUCE
Elektronický zpravodaj zasíláme každý měsíc vedoucím pracovníkům našich
cca 650 členských ﬁrem, ke kterým patří nejdůležitější investoři a ﬁrmy
v České republice, a dalším 1000 abonentům.
OBSAH
Zpravodaj nabízí ucelený přehled zpráv z hospodářské politiky, událostí, společenských akcí a nabídek dalšího vzdělávání ČNOPK. Důležitou součástí je
také přehled termínů a akcí.
FORMA INZERCE:
> PR text (rozsah max. 500 znaků + logo společnosti nebo obrázek
+ hypertextový odkaz na příslušnou webovou stránku)
> statický banner (formát: gif, jpg, png nebo tif; velikost: 400x210 pixelů)
VYCHÁZÍ:
každý měsíc ve dvou jazykových verzích: česky a německy
ANZEIGENPREISE | CENÍK INZERCE
1 Ausgabe | 1 vydání
3 Ausgaben | 3 vydání
6 Ausgaben | 6 vydání
Jahresangebot | Nabídka na celý rok
(11 Ausgaben | 11 vydání)
Preise zzgl. MwSt. | Ceny jsou bez DPH
Nicht-Mitgliedern wird ein Aufschlag von 25% berechnet.
Pro nečlenské ﬁrmy jsou ceny o 25 procent vyšší.

8.000 CZK
21.000 CZK
40.000 CZK
70.000 CZK

Weitere attraktive Kanäle für Ihre PR-Aktionen
Anzeige im Jahresbericht – besonders attraktiv durch
das wichtige Mitgliederverzeichnis
Anzeige in der Online-Datenbank „Deutsche Unternehmen
in Tschechien“ auf www.deutscheunternehmen.cz
Sponsoring bei Top-Events der DTIHK
(Sommerfest, Fachseminare, Jour-Fixe etc.)

SPRECHEN SIE UNS AN!
DTIHK | Václavské náměstí 40 | CZ-110 00 Praha 1
Tel.: +420 224 221 200 | Fax: +420 224 222 200
E-Mail: janska@dtihk.cz | www.dtihk.cz
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
> Die Bestellung einer Anzeige bedarf der Schriftform.
> Der Auftraggeber ist für eine rechtzeitige fehlerfreie Lieferung der
Druckvorlagen verantwortlich.
> Der Auftraggeber ist für den Inhalt und die rechtliche Zulässigkeit der
Anzeige verantwortlich.
Informationen über technische Daten schicken wir Ihnen gerne umgehend
zu. Die Daten ﬁnden Sie zudem auf der DTIHK-Homepage.

Další možnosti prezentace
Inzerce ve výroční zprávě – velmi atraktivní nabídka,
protože součástí publikace je seznam členů ČNOPK
Inzerce v online databázi Německé společnosti v ČR
na www.nemeckeﬁrmy.cz
Sponzoring akcí pořádaných ČNOPK
(Letní slavnost, odborné semináře, Jour Fixe…)

RÁDI VÁM POSKYTNEME BLIŽŠÍ INFORMACE:
ČNOPK | Václavské náměstí 40 | CZ-110 00 Praha 1
Tel.: +420 224 221 200 | Fax: +420 224 222 200
E-mail: janska@dtihk.cz | www.dtihk.cz
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
> Inzeráty se přijímají formou písemné objednávky.
> Za včasné a bezchybné dodání podkladů pro výrobu inzerce je
odpovědný zadavatel.
> Zadavatel odpovídá za obsah a právní přípustnost inzerce.
Informace o technických údajích Vám rádi zašleme nebo je naleznete na
naší webové stránce www.dtihk.cz.

