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Inzerujte v místě, kde se potkává nejvíc českých neziskovek 

 

Na našich portálech Neziskovky.cz, Grantový diář a Svět neziskovek denně brouzdají tisíce neziskových 

organizací z celé České republiky. Hledají nové možnosti financování, příležitosti, jak se rozvíjet, i 

inspiraci. Máte pro ně něco, co by neměly minout? 

 

Podívejte se, kde a jak umíme zviditelnit vaši reklamu, a kontaktujte Libor Marka – pomůže vám 

dotáhnout objednávku do konce.  

 

Kontaktní osoba: 

 

Libor Marek 

marek@neziskovky.cz  

+420 730 517 966 

 

 

 

 

1. PORTÁL NEZISKOVKY.CZ 

 

Potřebujete oslovit neziskovky v ČR? Pak jste tady správně. Nikde jich nenajdete víc než na 

www.neziskovky.cz.  

 
Možnosti inzerce: 
 

 Čtvercový banner o velikosti 221x221 px (nebo jiný rozměr při zachování šířky 221 px) 

 Široký banner o velikosti 677x100 px (formát souboru gif, jpg, png) 

 

Váš banner na 1 týden 1 400 Kč bez DPH 1 694 Kč s DPH 

 

*Chcete být déle na očích a ještě víc vyniknout mezi ostatními inzerenty? Inzerci vám prodloužíme a 

sestavíme ideální kombinaci obsahu se slevou.  

 

 

2. GRANTOVÝ DIÁŘ 

Měly by neziskovky vědět o tom, co pro ně děláte? Stovky z nich používají Grantový diář ke své 

každodenní práci – oslovte je! Newsletter rozesíláme automaticky každé sudé úterý. 

 

www.grantovydiar.cz 

 

 Čtvercový banner o velikosti 345x345 px (formát souboru gif, jpg, png) 
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 Široký banner o velikosti 700x170 px (formát souboru gif, jpg, png) 

 

Váš banner v jedné rozesílce    990 Kč bez DPH 1 198 Kč s DPH 

Váš banner ve dvou rozesílkách 1 780 Kč bez DPH 2 154 Kč s DPH 

 

*Chcete být déle na očích a ještě víc vyniknout mezi ostatními inzerenty? Inzerci vám prodloužíme a 

sestavíme ideální kombinaci obsahu se slevou.  

 

 

3. SVĚT NEZISKOVEK 

Máte pro čtenáře informaci, která si zaslouží pozornost? Oslovte příznivce Světa neziskovek z řad 

neziskových organizací i odpovědných firem. Inzerujte pro více než 4 tisíce registrovaných čtenářů, kterým 

pravidelně přistane do e-mailové schránky newsletter. 

 

www.svetneziskovek.cz 

 

 Čtvercový banner o velikosti 600x400 px (formát souboru gif, jpg, png) 

 Široký banner o velikosti 1000x150 px (formát souboru gif, jpg, png) 

 

Umístění banneru 1 týden 1 120 Kč bez DPH 1 355 Kč s DPH 

 

*Chcete být déle na očích a ještě víc vyniknout mezi ostatními inzerenty? Inzerci vám prodloužíme a 

sestavíme ideální kombinaci obsahu se slevou.  

 

 Case study – odborný, nebo obsahově relevantní článek pro neziskový sektor, s redakční 

odpovědností a jazykovou korekturou ze strany Nadace. Součástí článku je propagace 

v kanálech Nadace (sociální sítě, newsletter Světa neziskovek) 

 

Case study (redakční práce, zveřejnění, 

propagace) 
2 490 Kč bez DPH 3 113 Kč s DPH 

 

Všechny ceny platí od 21. 2. 2018. 
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