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• Vytváříme prostředí pro hráče a nadšence 
různých počítačových her, kde si mohou přečíst 
článek nebo se podívat na tematické video 
z jejich oblíbené hry

• Naším cílem je být pro hráče spolehlivým 
zdrojem informací a vlastní tvorbou je více 
zapojit do hry

• Esport je naším životem a mluvíme jazykem 
herní komunity
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ANEB OKNO DO NAŠÍ TVORBY
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• Naše mladá a perspektivní cílová skupina žije hrami 
a většinu informací získává z tohoto prostředí

• Jsme rychle rostoucí mladý tým s aktivními fanoušky

• Jsme aktivní součástí esportové komunity a úzce s ní 
spolupracujeme

• Přinášíme aktuální zpravodajství ze světa esportu
a jeho byznysu

• Dbáme na vysokou kvalitu a originalitu veškerého 
obsahu

• Soustředíme se na nadčasový obsah
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• 84 % návštěvníků tvoří muži do 30 let

• Nejčastější zájmy: gaming, esport, moderní technologie a sport

• Nejčastější zdroj informací: sociální sítě a online zprávy

Muži 90 %

Ženy 10 %

Česko 76 %

Slovensko 19 %

Ostatní 5 %
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HRY, 
KTERÝM SE
PRIMÁRNĚ
VĚNUJEME 

DOTA 2
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• Komerční články (advertorialy)

• Tvorba videospotu

• Grafický design bannerů

• Pronájem reklamních ploch na esportio.cz

• Prémiové partnerství

Rádi s vámi probereme nabídku na míru
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Je to jednoduché. Zadáte nám požadavky na daný článek a o zbytek se 
už se postaráme. Naše redakce bere starosti na svou hlavu a vytvoří 
pro vás originální článek, který bude reprezentovat vaši službu či 
produkt.

Parametry Advertorial:
• Rozsah článku do 2000 znaků včetně mezer 

• Text o daném produktu či službě

• 2 fotografie dle výběru v textu

• Až 2 odkazy na daný produkt/službu

• Maximálně 3 připomínková kola Cena: 5 000 Kč 
Zaváděcí cena 1 250 Kč
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Je to jednoduché. Zadáte nám požadavky na daný článek a o zbytek se už postaráme. Naše 
redakce bere starosti na svou hlavu a vytvoří pro Vás originální článek, který bude dostatečně 
reprezentovat Vaši službu či produkt.

Parametry Advertorial Plus:
• Rozsah článku do 5000 znaků včetně mezer

• Text o daném produktu či službě

• Úvodní fotografie o minimálním rozlišení 1920x1080 px

• Až 3 obrázky v článku 

• Až 5 odkazů na stránky 

• Až 2 videa v minimálním rozlišení 1080p

• Maximálně 3 připomínková kola
Cena: 10 000 Kč 

Zaváděcí cena 2 500 Kč
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Ať už se rozhodnete zveřejnit banner u nás nebo jinde, vytvoříme vám ho na 
míru. V týmu máme zkušeného grafika, který kreativně ztvární váš produkt 
nebo službu.

Parametry grafického designu banneru:

• Vámi zvolené rozměry

• Podklady dodává klient

• Maximálně 3 připomínková kola

Tvorba banneru   2 000 Kč 
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Potřebujete zvýšit návštěvnost na vašich stránkách? Nechte nás, abychom vám 
pomohli. Nabízíme místo na našem webu, kde můžete propagovat svůj produkt, 
službu, stránku - cokoliv budete chtít a samozřejmě v souladu s našimi pravidly. 

Vyberte si z různých velikostí a umístění bannerů, podle svých potřeb. 
Nabízíme možnosti krátkodobé i dlouhodobé spolupráce. 

Nabídka bannerů:

• BILLBOARD NA ZAČÁTKU ČLÁNKU velikost: 970x250 px cena 1 000 Kč / týden           3 750 Kč / měsíc

• HALF PAGE NA HLAVNÍ STRÁNCE VPRAVO       velikost: 300x600 px cena  750 Kč / týden              2 750 Kč / měsíc

• BILLBOARD POD KATEGORIÍ DOTA 2                  velikost: 970x250 px cena  500 Kč / týden             1 750 Kč / měsíc

• BILLBOARD DOLE NA HLAVNÍ STRÁNCE            velikost: 970x250 px cena  500 Kč / týden             1 750 Kč / měsíc 

ZAVÁDĚCÍ 
CENY -75 %
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• Videoobsah hraje čím dál důležitější marketingovou roli, obzvláště u mladší 
generace. Sledujeme trendy,
a proto naše nabídka obsahuje i tvorbu videospotů na míru

• Máte nápad nebo představu? My máme střihače a grafika, kteří jí vdechnou 
život. Je zcela na vás, zda víte, jak má video vypadat, nebo jeho tvorba vznikne 
po vzájemné konzultaci

• Aktuálně pracujeme v programu DaVinci Resolve 18, kde například vznikaly filmy 
jako Avatar, Deadpool 2, Star Wars: The Last Jedi a mnoho dalších

• Spot může být čistě pro vaši potřebu, zároveň jej rádi zveřejníme na našem 
YouTube kanále

Cena: dle individuálních požadavků
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Nabízíme možnost uzavření dlouhodobější spolupráce za výhodnějších 
podmínek. 

Prémiové partnerství na půl roku obsahuje:

• Banner dle výběru na půl roku 

• 2x advertorial

• 1x advertorial plus

• 6x příspěvek na Instagram

Cena: 50 000 Kč 
Zaváděcí cena 12 000 Kč
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KONTAKT 

Pokud jste se rozhodli s námi navázat 
spolupráci nebo vás zajímá víc o naší 

tvorbě, neváhejte nás kontaktovat

Obchodní ředitel Michal Mašika
+420 731 029 903

masika@esportio.cz

www.esportio.cz
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