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PORSE.CZ je v současné době jeden z 
nejnavštěvovanějších webů v ČR zabývající se 
katalogizací programů, her, ovladačů a dalšího 
volně šířitelného software pro nejširší spektrum 
uživatelů PC. 

 
Od roku 2006, kdy se projekt porse.cz  

objevil na českém internetu, nabývá jeho přímá 
návštěvnost a obliba lineárně na objemu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PORSE.CZPORSE.CZPORSE.CZPORSE.CZ    
český download rozcestník - prezentace, portfolio, ceník reklamy  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Webové stránky PORSE.CZ aktuálně 
navštěvuje 600.000 unikátních návštěvníků za 
měsíc. Což představuje cca. 20.000 unikátních 
návštěvníků za den.  

 
zdroj: Google Analytics  
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PORSE.CZ aktuálně zobrazuje 2.500.000 
stránek za měsíc. Což představuje cca. 80.000 
zobrazení za den.  

 
zdroj: Google Analytics  

 
 
 



PORSE.CZPORSE.CZPORSE.CZPORSE.CZ    
český download rozcestník - prezentace, portfolio, ceník reklamy  

 

pohlaví a v ěk návšt ěvníků 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 

 
 
vzdělání návšt ěvníků                KDO PORSE.CZ NAVŠTĚVUJE?  

 

Na webu porse.cz průběžně 
probíhají ankety zkoumající složení 
návštěvnosti. Aktuální grafy vycházejí 
ze vzorku 20.000 unikátních hlasů. 

 
 
 
 
 



Leader Board

Rozměr: 745×100px

umístění: celý web

Zobrazení za měsíc:  2 500 000

Unikátní zobrazení za měsíc: 600 000

očekávané prokliky: 1 500

Cena : 9 900,- Kč / měsíc

Leader Board EXTREME

Rozměr: 900×100 (nebo 120) px

umístění: celý web

Zobrazení za měsíc:  2 500 000

Unikátní zobrazení za měsíc: 600 000

očekávané prokliky: 2 000

Cena : 10 900,- Kč / měsíc

Square

Rozměr: 250×250 px

umístění: výpisy programů / her

Zobrazení za měsíc:  900 000

Unikátní zobrazení za měsíc: 460 000

očekávané prokliky: 15 000

Cena : 22 500,- Kč / měsíc

Double Square

Rozměr: 500×250 px

umístění: výpisy programů / her

Zobrazení za měsíc:  900 000

Unikátní zobrazení za měsíc: 460 000

očekávané prokliky: 20 000

Cena : 29 000,- Kč / měsíc

Double Square LIGHT

Rozměr: 500×250 px

umístění: výstupní/download stránky

Zobrazení za měsíc:  500 000

Unikátní zobrazení za měsíc: 360 000

očekávané prokliky: 4 000

Cena : 6 900,- Kč / měsíc

Ceník platný od 1. 10. 2010
- ceny jsou uvedeny bez DPH.
- samozř ejmostí je řádná smlouva, faktura a dostupnost statistik.
- počty zobrazení jsou pro nás závazné, pokud tedy nedojde k 
požadovanému počtu zobrazení během měsíce, budou Vaše reklamy 
ponechány do splnění těchto kvót.
- očekávané prokliky vycházejí ze statistik průměrně atraktivních reklam 
(atraktivní reklama zpravidla zajistí mnohem větší počet prokliků než
nenápadný banner s reklamou na „zubní pastu“)
- po dohodě pro Vás dokážeme vyrobit reklamní banner na míru.




