
 

 

 

MOŽNOSTI PREZENTACE

Portál madambusiness.cz je samostatným internetovým médiem obdobně zaměřeným jako tištěné vydání Prosperity 
Madam Business, jejíž obsah doplňuje a rozšiřuje o zajímavé informace a tipy. Každý den zveřejňuje aktuální zprávy 
o užitečných produktech a službách pro ženy. Dotýká se ekonomiky, životního stylu, módy, péče o zdraví a krásu i zábavy. 
Přidanou hodnotou portálu jsou spotřebitelské soutěže, připravované na přání klientů, a řada rubrik. 

Jádro aktivit madambusiness.cz tvoří spolupráce s úspěšnými podnikatelkami a manažerkami, s nimiž se pravidelně čtenáři 
setkávají v tištěném periodiku. Na madambusiness.cz je dostupná plná verze tištěného vydání, včetně nejzajímavějších 
autorských rozhovorů a článků, ke stažení zdarma.

Žena, která se neztratí www.madambusiness.cz
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Umístění
1 horní banner 728 x 90 22 000 / měsíc
2 vpravo 344 x 85 12 000 / měsíc 

Rozměr (px) Cena bez DPH (Kč)

3 banner uprostřed strany 331 x 493 18 000 / měsíc 

4 generalní partner 40 000 / rok
5 hlavní partneří 30 000 / rok

PARTNERSTVÍ – LOGO KLIENTA S PROLINKEM NA JEHO WEB 
Umístění Cena bez DPH (Kč)
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Portál pro ženy podnikatelky a manažerky

BANNERY
Bannery se zobrazují na všech stránkách. Na pozici se střídají až tři bannery.

TECHNICKÉ PARAMETRY
• animované bannery: GIF / Flash • statické bannery: GIF / JPG
• Flash bannery musí být kompatibilní se systémem Google Double Click for Publishers
• datová velikost obvykle do 350 kB

6 partneři 10 000 / rok

INDIVIDUÁLNĚ A NA MÍRU
• bannery na den, týden, rok nebo vámi zvolenou dobu 
• textové materiály - články, rozhovory, sdělení
• speciální mediální mix pro vaši prestižní propagaci 
• spotřebitelské soutěže
• ceny jsou stanoveny na základě konzultace s klientem
 

KONTAKTY
RIX, s.r.o.
Ocelářská 2274/1, 190 00 Praha 9
IČO: 25763164, DIČ: CZ25763164

PhDr. Eva Brixi-Šimková 

Mobil: +420 602 618 008
E-mail: brixi@iprosperita.cz

Kateřina Šimková

Mobil: +420 724 189 342
E-mail: simkova@iprosperita.cz

Martin Šimek

Mobil: +420 606 615 609
E-mail: martin@iprosperita.cz

Dr. Jiří Novotný

Mobil: +420 602 668 013
E-mail: orpa.cbox@gmail.com

Pavel Kačer

Mobil: +420 724 501 791
E-mail: kacer@iprosperita.cz

JEDNATELKA

ŠÉFREDAKTOR, OBCHODNÍ ŘEDITEL REDAKTOR

OBCHODNÍ KOMUNIKACE

REDAKTORKA, OBCHODNÍ KOMUNIKACE

Portál zhlédne kolem 11 000 unikátních návštěvníků měsíčně a jeho popularita stoupá. Cílem madambusiness.cz je komunikace s podnikatelskou 
a manažerskou veřejností. Sází na kreativitu a kvalitu a propojování myšlenkového portfolia šikovných lidí s nápady a odhodláním rozvíjet svůj potenciál. 
Ženy v businessu chápe jako výnazmný celospolečenský fenomén. Strategií není návštěvnost za každou cenu, nýbrž smysluplná inspirativnost. 


