
Vítejte ve světě betonu

jediný a největší specializovaný web svého druhu  
v České a Slovenské republice

více než 10 let zdroj informací o vlastnostech betonu  
a o jeho použití v konkrétních typech konstrukcí

vyhledávání v databázi článků časopisu Beton  
a odborných pojmech

jednoduše si nadefinujete specifikaci betonu 

překladový slovník z/do 6 světových jazyků 

pomůže vám vybrat nejbližší betonárnu

vychází již od roku 2001 (u odborné veřejností 
známý pod názvem Beton TKS)

díky podpoře svazů časopis není závislý na 
konkrétní soukromé společnosti

124 čísel

4 čísla mimořádná

cca 3 000 článků

 více než 1 650 autorů

od roku 2021 vychází čtvrtletně2 000
uživatelů denně

mobil, tablet

44 %

PC

56 %

Čtenáři webu a časopisu:

architekti
projektanti
statici
profesionálové ze stavebních firem
výrobci cementu a betonu
dodavatelé stavebních materiálů, zejména bednění,  
přísad, příměsí, stavebních strojů a zařízení 

zástupci státních institucí, zejména 
stavebních úřadů, investičních odborů ad.
odborníci z akademické sféry
studenti
všichni ti, kteří se chystají betonovat
skupiny přátel, které se při společném 
setkání hádají, kolik beton váží

Partnerství s nezávislým online portálem a tištěným časopisem vám může  
pomoci posílit povědomí o vaší společnosti, produktech či službách.

STAŇTE SE PARTNERY 
NEZÁVISLÉHO PORTÁLU A ČASOPISU O BETONU

(do 31. 12. 2021, resp. do začátku platnosti  
nových pravidel zpracovávání cookies)



Vítejte ve světě betonu
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Partnerem Archivu je

Homepage webu ebeton

hlavní banner

generální partner čísla ‒ banner

partner čísla ‒ logo společnosti

banner u článkuboční banner

Homepage časopisu Beton

Partner Archivu časopisu Beton

Partner webu

Partner Specifikace

Partner Encyklopedie

970 x 120 px  (pro PC) LOGO (pro mobil) na rok 2022 obsazeno

970 x 120 px  (pro PC) LOGO (pro mobil) 4 000 Kč/měsíc

300 x 1 050 px  (pro PC) LOGO (pro mobil) 1 500 Kč/napořád700 x 480 px  (pro PC) LOGO (pro mobil) 3 000 Kč/měsíc

LOGO 4 000 Kč/měsíc LOGO 3 000 Kč/měsíc

LOGO v zápatí 2 500 Kč/měsíc

LOGO ZDARMA na tři měsíce 
(pouze pro inzerenty v tištěném čísle)

LOGO na rok 2022 obsazeno

LOGO

SPECIFIKACE INZERCE NA PORTÁLU EBETON NA ROK 2022
Nabízíme místo pro váš banner na nejnavštěvovanějších stránkách portálu podle Google Analytics.



SPECIFIKACE TIŠTĚNÉ INZERCE V ČASOPISE BETON NA ROK 2022

PŘÍKLADY KAMPANÍ NA WEBU EBETON A V ČASOPISE BETON

Formáty

Celoroční kampaň včetně technického článku 3měsíční kampaň

Ediční plán časopisu Beton

Půlroční kampaň 3měsíční kampaň včetně technického článku

Ceník

Rádi Vám připravíme kampaň na míru.
Neváhejte nás kontaktovat ohledně nezávazné nabídky:
Ing. Lucie Šimečková (šéfredaktorka), e-mail: inzerce@betontks.cz, mobil: +420 602 839 429

Rozměry všech inzerátů jsou čisté (po ořezu) + na spad je třeba 
přidat další 3 mm. Inzerát je umístěn na pravé straně.

A4
čistý formát 

210 × 297 mm
+ 3 mm spad

1/3 na výšku
čistý formát 
70 × 247 mm
+ 3 mm spad

1/2 na výšku
3. strany obálky

čistý formát 
83 × 247 mm
+ 3 mm spad

1/3 na šířku
čistý formát 
192 × 99 mm
+ 3 mm spad

1/2 na výšku
čistý formát 

105 × 247 mm
+ 3 mm spad

1/2 na šířku
čistý formát 

192 × 125 mm
+ 3 mm spad

individuální 
formát 

po osobní 
domluvě

1/6 na šířku
čistý formát 
192 × 50 mm
+ 3 mm spad

Číslo Téma Dodání podkladů 
pro inzerci Termín vydání

1/2022 Technologie 21. února 10. března

2/2022 Architektura 23. května 10. června

3/2022 Mosty 22. srpna 9. září

4/2022 Pozemní stavby 21. listopadu 9. prosince

technický článek ZDARMA
4x inzerát v tištěném časopise (1/3 A4) 4 x 15 000 Kč 60 000 Kč
logo na homepage časopisu ZDARMA
banner u článku na webu časopisu 1 500 Kč
partner webu (logo v zápatí ebeton) 30 000 Kč
cena dle sazebníku 91 500 Kč
cena balíčku pro vás 69 000 Kč

1x inzerát v tištěném časopise (A4) 35 000 Kč
1x inzerát v tištěném časopise (1/3 A4) 15 000 Kč
logo na homepage časopisu ZDARMA
partner Specifikace (logo na stránce Specifikace na webu ebeton) 24 000 Kč
cena dle sazebníku 74 000 Kč
cena balíčku pro vás 58 000 Kč

technický článek ZDARMA
1x inzerát v tištěném časopise (1/3 A4) 15 000 Kč
logo na homepage časopisu ZDARMA
banner u článku na webu časopisu 1 500 Kč
cena dle sazebníku 16 500 Kč
cena balíčku pro vás 13 000 Kč

1x inzerát v tištěném časopise (1/2 A4) 20 000 Kč
logo na homepage časopisu ZDARMA
boční banner na homepage webu ebeton.cz 9 000 Kč
cena dle sazebníku 29 000 Kč
cena balíčku pro vás 22 000 Kč

Formát Umístění Cena (bez DPH)

1 A4 4. strana obálky 80 000 Kč

1 A4
3. strana obálky

50 000 Kč

1/2 A4 30 000 Kč

1 A4

vnitřní strana

35 000 Kč

1/2 A4 na šířku / na výšku 20 000 Kč

1/3 A4 na šířku / na výšku 15 000 Kč

1/6 A4 na šířku 6 000 Kč

individuální formát po domluvě

vklad 8 000 Kč


