
BANNEROVÁ REKLAMA

ČLÁNEK - TEXTOVÁ PREZENTACE
Článek, který čtivým způsobem informuje o tematické oblasti správy a plánování bohatství, obsahuje prokliky
na web společnosti
Zobrazuje se permanentně na homepage 7 dní
Rozsah: Nadpis článku: max. 80 znaků; perex: max. 300 znaků; hlavní text: max. 5.000 znaků
Obrázky: Titulní obrázek: 680x374 px., obrázky do textu: maximálně dva obrázky o velikosti 300x300
V samostatném .TXT souboru
Odkazuje na web společnosti
Dodání: nejpozději 3 pracovní dny před požadovaným publikováním
V ceně redaktorská a administrativní činnost: korektura, úpravy webu, administrace
Cena: 19.900 Kč (jedno zveřejnění neomezeně dlouho) 

MĚSÍČNÍ PARTNERSTVÍ - VLIVNÉ SPOLEČNOSTI

*pozice bannerů znázorněny na str. 3 - 4

CENÍK

Formát                                                        Rozměr                                            Cena za 14 dní

Square                                                         340 x 340 px                                           13.000 Kč

Large Rectangle                                         340 x 227 px                                            15.500 Kč

Full banner                                                  780 x 97 px                                            16.000 Kč

Full banner                                                  780 x 97 px                                            18.000 Kč

Leaderbord                                                   770 x 95 px                                            19.500 Kč

Branding (celoplošně)                            1920 x 1440 px                                           22.000 Kč

Zveřejnění loga s proklikem v sekci "Vlivné společnosti" na homepage Wealth Magazínu na 1 měsíc
Cena: 14.990 Kč / pozice na měsíc
Logo ve formátu jpg. nebo png. o rozměrech 155x70 px. 

ÚČAST VE WEALTH MAGAZÍN - PREMIUM
Speciál zasílaný na přímé emailové adresy aktuálně i nově registrovaným čtenářům a účastníkům mezinárodní
konference Private Family Wealth + natrvalo ke stažení v sekci WMAG - Premium na stránkách Wealth
Magazínu
Zaměřené na unikátní témata z oblasti správy majetku a plánování bohatství
Cena 19.990 Kč
Forma PR článku nebo celoplošné A4 reklamy
Prokliky na web společnosti
100 ks tištěného magazínu pro osobnosti z rozhovorů, partnery a významné klienty z řad HNWIs

ÚČAST VE WEALTH MAGAZÍN - REPORT
PDF speciál zasílaný na přímé emailové adresy aktuálně i nově registrovaným čtenářům a účastníkům
mezinárodní konference Private Family Wealth + natrvalo ke stažení v sekci WMAG - Report na stránkách
Wealth Magazínu
Unikátní přehled poskytovatelů služeb v různých oblastech správy majetku a plánování bohatství
Cena 14.990 Kč
Forma PR článku s prokliky na web společnosti

https://wmag.cz/rubrika/premium/wealth-magazin-premium/
https://wmag.cz/rubrika/premium/wealth-magazin-report/


HLAVNÍ PARTNERSTVÍ WEALTH MAGAZÍNU - ROČNÍ SPOLUPRÁCE

CENÍK - EVENTY

Zahrnuje souhrn všech komerčních produktů Wealth Magazínu v hodnotě 689.630 Kč:

Spolupráce bude uzavřena pouze se třemi partnery
Součástí je hlavní partnerství na mezinárodní konferenci Private Family Wealth

10 minut pro prezentaci společnosti na začátku tematického bloku
Vstup a catering v průběhu dne pro řečníka + doprovod
Místo na propagační stánek, umístění roll-upů v přednáškovém sále a ve foyer
Umístění loga: na sponzorovaném stolku a na hlavním plátně, ve videozáznamu z konference a v promo
medailonku na začátku/na konci, a v newsletterové komunikaci s účastníky
Reklamní spot o přestávkách (video)
Marketingové materiály pro účastníky a networking s účastníky

12x článek, 4x zveřejnění banneru Branding na 1 měsíc, celoroční zveřejnění loga v "Vlivné společnosti", celoroční
zveřejnění loga v měsíční newsletterové rozesílce, reklamní plocha v každém Wealth Magazín - Premium, 
v případě tematické souvislosti pozice ve Wealth Magazín - Report

HLAVNÍ PARTNERSTVÍ NA KONFERENCI

V případě zájmu zašleme mediakit a nabídku hlavního partnerství ke konferenci

Cena 300.000 Kč/rok nebo 30.000 Kč/měsíc

PARTNERSTVÍ NA KONFERENCI PRIVATE FAMILY WEALTH
Vstup a catering v průběhu celého dne pro 1 osobu, další vstupenka se slevou 50 %
Místo na propagační stánek, umístění roll-upů v přednáškovém sále a ve foyer
Umístění loga: na sponzorovaném stolku a na hlavním plátně, ve videozáznamu z konference a v promo
medailonku na konci) a v newsletterové komunikaci s účastníky
Marketingové materiály pro účastníky a networking s účastníky
Součástí je komerční spolupráce v online Wealth Magazínu v hodnotě min. 191.560 Kč: 4x článek, 4x pozice
loga v měsíčním partnerství "Vlivné společnosti", 4x zveřejnění banneru, možnost účasti ve WMAG - Premium
za zvýhodněnou cenu 14.990 Kč, možnost účasti ve WMAG - Report za zvýhodněnou cenu 10.000 Kč

V případě zájmu zašleme mediakit a nabídku partnerství ke konferenci
*možnost rozložit do celého roku, termíny a pozice nutné předem domluvit s redakcí dle kapacity

Cena 100.000 Kč/rok

Sleva při zakoupení více PR článků s možností publikace v průběhu 3 následujících měsíců
V případě zájmu konzultace či potřeby vynaložení další redakční či administrativní práce je účtován poplatek
1.000 Kč za každou započatou hodinu.
Produkty lze kombinovat v rámci zvýhodněných balíčků dle individuální dohody: bližší informace na vyžádání
Veškeré termíny a pozice jsou určeny na základě domluvy s redakcí
Nejsme plátci DPH

DALŠÍ INFORMACE K CENÍKU

PRIVATE FAMILY WEALTH - WORKSHOP
Unikátní koncept celodenních workshopů ze strany partnerů pro účastníky akce, plynule navazuje na
konferenci Private Family Wealth
Možnost v  úzkém kruhu představit účastníkům akce z řad movitých rodin činnost společnosti i se s nimi
pobavit nad důležitými tématy z oblasti správy majetku a plánování bohatství
Pouze 1x za rok
Cena: 70.000 Kč/partner

https://pfwealth.cz/
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