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Inzerce
na sociálních
sítích 
Hledáte vhodného partnera pro propagaci v on-linu zacílenou na Prahu 

a střední Čechy? Jsme inovativní, umíme dobře cílit a přinést velmi dobré 

výsledky za bezkonkurenční ceny.

Nepatříme k největším hráčům na trhu, ale o to více se zajímáme o naše 

klienty a umíme se lépe vcítit do jejich potřep a naleznout tak nejlepší 

možnost jejich propagace.

Níže můžete vybírat z několika variant on–line propagace, které jsme i tak 

schopni Vám přizpůsobit na míru dle vašich požadavků. Návštěvnost našeho 

portálu www.pragmoon.cz se pohybuje mezi 78 000 – 90 000 měsíčně 

v závislosti na období. Naše sociální sítě sleduje více jak 38 000 followerů

v Praze a okolí a každý měsíc zaznamenáváme kladné reakce na námi 

vybrané, doporučené, či promované společnosti / produkty.
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Prezentace podniku / produktu na

našem Facebooku a Instagramu

Připravíme pro Vás post psaný jako

recenzi dle Vámi zaslaných podkladů

V postu můžeme označit Váš profil na 

sociálních sítích nebo lokalitu Vašeho 

podniku

Profesionálně post připravíme a 

zvolíme nejvhodnější hashtagy které 

zaručí jeho úspěšnost 

3 000,-
POST 

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

6 000,-
3XPOST 

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

Prezentujte svůj podnik / produkt 3x 

za zvýhodněných podmínek

Připravíme pro Vás post psaný jako

recenzi dle Vámi zaslaných podkladů

V postu můžeme označit Váš profil na

sociálních sítích nebo lokalitu Vašeho

podniku

Profesionálně post připravíme a 

zvolíme nejvhodnější hashtagy které

zaručí jeho úspěšnost
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Prezentujte svůj podnik / produkt

formou soutěže, která je pro Vás

připravená na míru! 

Soutěžící jsou motivováni ke sledování

Vašich sociálních sítí.

Soutěž dokáže zaujmout velké masy

lidí a aktivně motivuje followeri k 

zájmu o danný produkt / společnost

Soutěž trvá jeden týden – vítěze 

losujeme transparentně. 

Podmínkou je mimo finančního 

plnění min. 2xvýhra do soutěže.

3 000,-
SOUTĚŽ NA 

SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

6 000,-
3X SOUTĚŽ NA 

SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

Prezentujte svůj podnik / produkt

formou tří soutěží, za zvýhodněné 

podmínky!

Soutěžící jsou motivováni ke sledování

Vašich sociálních sítí.

Soutěž dokáže zaujmout velké masy

lidí a aktivně motivuje followeri k 

zájmu o danný produkt / společnost

Soutěž trvá jeden týden – vítěze

losujeme transparentně. 

Podmínkou je mimo finančního

plnění min. 2xvýhra do soutěže.
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6 000,-

PR ČLÁNEK NA HLAVNÍ 

STRANĚ  + FACEBOOK

Naši redaktoři s Vámi připraví

PR článek, který bude zveřejněn

na hlavní straně www.pragmoon.cz a 

následně také zvěřejněn na našem

Facebooku. 

Na našich Facebookových stránkách

máme více jak 33 113 fanoušků.

Návštěvnost webu přesahuje 80 000 

návštěv měsíčně.

Zobrazení jednotlivých statusů se 

pohybuje mezi 10 000 až 1,2m v 

závislosti na virálnosti příspěvku.
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10 000,-

BANNER NA HLAVNÍ 

STRANĚ 1 MĚSÍC

Dejte o sobě vědět na hlavní stránce 

našeho webu! Horní banner mají 

současně maximálně 3 klienti a banner 

rotuje při každém znovu načtení 

stránky. Vzhledem k vyššímu počtu 

zobrazení stránek na uživatele máte 

tak jistotu, že vás návštěvník téměř 

vždy uvidí. 

6 000,-
MALÝ BANNER NA 

HLAVNÍ STRANĚ 1 

MĚSÍC

Dejte o sobě vědět na hlavní stránce 

našeho webu! Malý banner mají 

současně maximálně 3 klienti a banner 

rotuje při každém znovu načtení 

stránky. Vzhledem k vyššímu počtu 

zobrazení stránek na uživatele máte 

tak jistotu, že vás návštěvník téměř 

vždy uvidí. 

20 000,-

BOARD 1 MĚSÍC

Dejte o sobě vědět tím největším 

možným způsobem! Board je pozadí 

naší stránky a máte tak jistotu, že Vaší 

reklamu opravdu nikdo nepřehlédne a 

to ať kliknete u nás na jakoukoliv 

záložku! Board může mít u nás pouze 
jeden klient.
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KDO JSOU NAŠI 

ČTENÁŘI 

A FOLLOWEŘI? 

Portál PragMoon.cz je lifestylový web určený Pražanům pro trávení jejich volného času.
Náš portál díky dobře zacíleným článkům a rozhovorům převážně z oblastní gastronomie a lifestylového zaměření měsíčně 

navštíví více jak 80 000 návštěvníků

WWW.PRAGMOON.CZ oslovuje úspěšnou střední a vyšší vrstvu obyvatel Prahy, tedy ženy a muže mezi 20 až 49 lety se 

středními a vyššími příjmy a to v zastoupení: 44,6 % ženy - 55,4 muži, nejpočetnější věková skupina je: 20-34 let - 29,4 %, 34-45 

let - 38,2 %, 45let - vice 16,2 %, jiná věk. skupina – 14,2 %.

Na našich Facebookových stránkách máme více jak 33 000 fanoušků, náš Instagram má více jak 4500 fanoušků naše sociální 

sítě jsou přípustné pro lidi 17 let + Zobrazení jednotlivých statusů se pohybuje mezi 10 000 až 1,2m v závislosti na virálnosti

příspěvku. 

38,2 % 29,4 % 16,2 % 14,2 %
34 – 45 LET 20 – 34 LET 46 LET A VÍCE JINÁ VĚKOVÁ 

SKUPINA
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Člověk, který se věnuje PragMoonu

naplno a naše stálice, která drží team 

pohromadě již řadu let.

burianek@pragmoon.cz

+420 773 833 534

LUKÁŠ BURIÁNEK
SALES DIRECTOR

IVANA DUFKOVÁ
SENIOR SALES MANAGER

Věčně dobře naladěná, rázná

a upřímná žena, co by se pro ostatní

rozdala a co žije především pro časopis.

dufkova@pragmoon.cz

+420 773 833 553

ROMAN SOBOTA
SALES MANAGER

Nejmladší člen našeho teamu, který má 

inovativní nápady a našim klientům 

dokáže zajistit i modré z nebe.

sobota@pragmoon.cz

+420 773 339 888

mailto:buriianek@pragmoon.cz
mailto:buriianek@pragmoon.cz
mailto:buriianek@pragmoon.cz


NAŠI KLIENTI

Naše služby úspěšně 

využívají malé i velké 

firmy, kterým poskytujeme 

profesionální péči.


