kvalitní
prostor
—architektura
—design—podcasty

www.archspace.cz

kvalitní
prostor
Chcete zviditelnit svůj architektonický projekt, realizaci, případně design?
Máte zájem o profesionální fotografie architektury, nebo designu vašich
produktů? Chcete se podělit o svůj pohled v rozhovoru, audio podcastu,
nebo v atraktivním krátkém videu?
Blog archSPACE vám nabízí kvalitní prostor.

Redakce blogu archSPACE od roku 2014 věnuje pozornost architektuře, designu a zeleným stavbám.
Základem je původní redakční obsah, který stojí na zkušenostech s novinařinou, fotografií a copywritingem. A hlavně, architektura a design nás baví.
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inzertní
nabídka
Pro zviditelnění se můžete stát partnery blogu
a využít nabídky placených článků či bannerů.
- blog navštěvují muži (54 %)
ve věku 25–34 let (40 %)
- má 20 000 unikátních návštěv
měsíčně (rok 2020)
- průměrná doba jedné návštěvy
je 0:53 s
- Facebook stránka má 4000 sledujících
+ Instagram, LinkedIN a Twitteru
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1/
nabídky partnerství

GENERÁLNÍ PARTNER

PARTNER

získá za svůj vklad kredit navýšený o 20 %, který vymění
za placené příspěvky z nabídky podle vlastní potřeby.
Velké logo v patičce blogu.

získá za svůj vklad kredit navýšený o 20 %, za které získá
placené příspěvky podle vlastní potřeby. Malé logo v patičce
blogu.

cena 30 000 Kč měsíčně

cena 5 000 Kč měsíčně

(360 000 Kč ročně = kredit 432 000 na příspěvky)
- max 3 články/měsíc

HLAVNÍ PARTNER
získá za svůj vklad kredit navýšený o 20 %, za které získá
placené příspěvky podle vlastní potřeby. Logo v patičce blogu.

cena 15 000 Kč měsíčně

(180 000 Kč ročně = kredit 216 000 na příspěvky)
- max 2 články/měsíc
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(70 000 Kč ročně = kredit 84 000 na příspěvky)

2/
nabídka placených příspěvků
FOTOGRAFIE REALIZACE

ČLÁNEK

VLOG

- 20 ks architektonických fotografií
realizace + práva k vaší propagaci
- online galerie pro výběr a distribuci
full res snímků
- SEO optimalizovaný článek o realizaci
nebo tematický článek s fotkami
- FB post + 1000 Kč propagace

- SEO optimalizovaný článek
na vaše téma (jedno slovo a odkaz)
fotografie dodá klient
- FB post + 1000 Kč propagace

-

cena 15 000 Kč
UKÁZKA ZDE

cena 30 000 Kč
UKÁZKA ZDE

ROZHOVOR
- rozhovor na vámi zvolené téma
- 5 ks portrétní fotografie + práva
k vaší propagaci
- SEO optimalizace (jedno slovo a odkaz)
- FB post + 1000 Kč propagace

cena 25 000 Kč
UKÁZKA ZDE
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PODCAST
- 30 minut rozhovoru na dané téma
publikace na dostupných streamovacích službách
- SEO optimalizovaný článek (jedno
slovo a odkaz) s audiem
- FB post + 1000 Kč propagace

cena 15 000 Kč

3-5 minut videa
1 natáčecí den (1-2 kamery)
rozhovor + ukázky vybrané realizace
SEO optimalizovaný článek (jedno
slovo a odkaz) s videem
- FB post + 1000 Kč propagace

cena 35 000-50 000 Kč

3/
bannery

Pro bližší informace o bannerové kampani
nás kontaktujte.

HP leadboard

HP square post button

Vertical post banner

10 000 Kč měsíčně

6 000 měsíčně

4 000 měsíčně

1900x150 px

500x500 px

(3 000 Kč týdně)

+

Banner pack

leadboard + square button + vertical banner

18 000 měsíčně
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(1500 týdně)

400x600 px

4/
konzultace a poradenství

Vydavatelem blogu je digitální obsahová
agentura X Production s portfoliem desítek
českých i zahraničních klientů, využít můžete
veškeré nabízené služby
-

branding

-

video produkce

-

tvorba obsahu

-

fotografie

-

webdesign

-

pořádání eventů

-

grafický design

-

social marketing

a konferencí

Jde nám o kvalitu,
tak nás neváhejte kontaktovat.
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Michal Chudáček
obchodní zástupce
michal.chudacek@xproduction.cz
+420 737 132 181

Jiří Hloušek
šéfredaktor
jiri.hlousek@xproduction.cz
+420 605 714 990
www.xproduction.cz

