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LOGISTICKÝ ZPRAVODAJSKÝ PORTÁL
„PŘINÁŠÍME ZPRÁVY DO ČECH“
Nezávislý portál plný informací a společenských událostí pro všechny,
kdo přicházejí do styku s logistikou.
Největší odborný a nezávislý autorský portál na české scéně
Součástí sítě evropských logistických portálů Eurologport
Unikátní a responzivní design
Aktuální ověřené informace, analýzy, rozhovory, případové studie, akce
15 000+ unikátních čtenářů za měsíc, 7 000+ sledujících na sociálních sítích
Adresně zasílaný Zpravodaj na 10 000+ manažerů logistiky, výroby a obchodu
Prostor pro přesně cílenou prezentaci firem a jejich produktů
Interaktivní diskusní platforma logistické veřejnosti
Adresář logistických firem
Interaktivní logistický kalendář
Sociální a komunitní logistická síť
Logistický informační portál eLogistika.info byl založen na podzim roku 2012 a od roku 2016 je součástí evropské
skupiny logistický portálů Eurologport.
Portál eLogistika.info slouží jako největší profesionální informační médium čtené profesionály z oblasti smluvní logistiky,
ale stále více i logistickými specialisty výrobních a obchodních společností, které svou logistiku řeší vlastními silami anebo
ji nakupují.
Portál se vymezuje jako autorský komunikační kanál, který čerpá z bohatých odborných znalostí logistických profesionálů, kteří jsou v kontaktu s konkrétními zákazníky a pomáhají jim hledat cesty k optimalizaci jejich procesů a maximální
efektivitě využití veškerých zdrojů.
eLogistika.info má dnes své pevné místo na trhu, kde vytváří prostor pro širokou on-line diskusi, a tak tvoří pojítko mezi
logistickou praxí a širokou odbornou veřejností. Prostřednictvím zpráv, analýz, rozhovorů, případových studií či on-line
fór pravidelně přináší aktuální informace o tom nejzajímavějším z oblasti české i evropské logistiky.

OBSAH ZPRAVODAJSKÉHO PORTÁLU
Logistika (expresní logistika, 3PL, intralogistika)
Doprava a přeprava (letecké, železniční, silniční, lodní, kombinovaná)
Technologie a technika (manipulační, skladovací, informační technologie, užitkové a nákladní vozy,
nástavby a přípojná vozidla)
Obaly a balící technologie (stroje, přepravní obaly)
Sklady a development (logistické parky a sklady, developeři a poskytovatelé, reality)
Profi ( rozhovory, případové studie, legislativa)
Akce (logistický kalendář, veletrhy, konference, výstavy, kongresy, workshopy, školení, přednášky)
Interaktivní adresář logistických firem
Logistic NEWS (to nejlepší z odborného časopisu)

PRODUKTY A CENÍK
BANNERY
Název

Viditelnost

Nabídková cena za měsíc

Nabídková cena za týden

Hlavní reklama (Leaderboard banner)

Web, tablet, mobil

x

7 000,00 Kč

Plovoucí banner (Floating banner)

Web - pravý i levý

x

6 000,00 Kč

Střední reklama I(Large mobile banner I)

Web, tablet, mobil

12 000,00 Kč

x

Střední reklama II(Large mobile banner II)

Web, tablet, mobil

10 000,00 Kč

x

Malá reklama I (Bottom banner I)

Web, tablet, mobil

6 000,00 Kč

x

Malá reklama II (Bottom banner II)

Web, tablet, mobil

5 000,00 Kč

x

Banner Zpravodaj

Web, tablet, mobil

x

7 000,00 Kč

PR Banner

Web, tablet, mobil

x

2 000,00 Kč

PR
Název

Poznámka

Nabídková cena

PR článek portálu

udržení na hlavní straně 2 dny

1 000,00 Kč

Multimediální článek

udržení na hlavní straně 2 dny

2 000,00 Kč

Krátké zprávy v sekci Zajímavosti

250,00 Kč

Snídaně s osobností

rozhovor do rubriky, 3 stránky, hlavní zpráva, korespondečně, Zpravodaj, 3 zpětné odkazy

5 000,00 Kč

Zpravodaj

upoutávka na PR článek

2 000,00 Kč

DALŠÍ SLUŽBY
Název

Poznámka

Logistický adresář zápis

Nabídková cena
800,00 Kč

Logistický adresář sponzor

roční za umístění do 10 + více obsahu

6 000,00 Kč

1 000,00 Kč

Logistický kalendář zápis
Anchore text se zpětným odkazem

v autorském článku či PR článku společnosti

300,00 Kč
Ceny jsou bez DPH

STORNO poplatky bannerů
2 týdny před

100%

4 týdny před

50%

UMÍSTĚNÍ A FORMÁTY BANNERŮ

Floating banner
160x600

Large mobile
banner I
300x250

Large mobile
banner II
300x250

Bottom banner I
300x100
Bottom banner II
300x100

Banner Zpravodaj
Banner o velikosti 900 x 150 px v jednom vydání e-Zpravodaje portálu.
PR Banner
Banner o velikosti 610 x 135 px v každém článku zpravodajského portálu.

Floating banner
160x600

Leaderboard banner
1200x150

ZÁKLADNÍ STANDARDY BANNERŮ
Název

Typ souboru

Rozměr (px)

Datová velikost

Leaderboard, Floating

SWF/GIF/JPG

všechny

max. 250 kB

Ostatní

SWF/GIF/JPG

všechny

max. 200 kB

OBECNÁ PRAVIDLA PRO VÝROBU BANNERŮ
Banner nesmí být príliš agresivní, ve smyslu chvění a blikání - za agresivní banner je považována kreativa,
která ve velmi krátkém časovém intervalu (kratším než 1 vteřina) výrazně mění barvy, nadpisy či jiné
významné grafické prvky, které mohou uživatele vyrušovat při práci se stránkou.
Banner nesmí obsahovat vulgarismy či jiné neetické prvky.
Banner nesmí překročit povolené datové limity a musí mít správné rozměry na požadovanou pozici.
Banner nesmí obsahovat ovládací prvky operačních systémů a nesmí vypadat jako systémové hlášky.
Banner nesmí obsahovat žádné zvuky.
Flashový banner musí být exportován do max. verze Flash player a použit max. actionscript.

STRUKTURA ČTENÁRŮ
<1%

Výrobní a obchodní firmy

36%

Logistické firmy a dodavatelé pro logistiku

34%

Dopravní a spediční firmy
Akademická obec a státní správa

29%

KONTAKTNÍ INFORMACE
Portál má přidělené ISSN 1805-6253

ODPOVĚDNÝ ŠÉFREDAKTOR
Ing. Michal Drha
mob.: +420 773 578 923
redakce@elogistika.info

OBCHOD
mob.: +420 773 578 923
obchod@elogistika.info

PROVOZOVATEL PORTÁLU
Logistika on-line s.r.o.
Teplická 306
417 61 Bystřany
webmaster@elogistika.info
tel.: +420 417 534 621
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