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Finanční a ekonomické informace I www.faei.cz
Finanční a ekonomický institut existuje již od roku 2013. Jde o nezávislý spolek,
který vznikl jako platforma pro diskuse o otázkách, které se týkají každodenního
života každého z nás.
Webový portál FAEI.cz, který spolek vydává od poloviny roku 2015, je nezávislým,
neziskovým, nepolitickým, nebulvárním a nemainstreamovým portálem, který
dává prostor pro pluralitu názorů. Za klíčové považujeme, aby si každý čtenář
udělal svůj názor sám.
Primární cílovou skupinou jsou všichni ti, kdo se zajímají o aktuální tuzemské
finanční a ekonomické dění.
FAEI.cz není specializovaným webem pro odborníky – publikované příspěvky by
měly být pochopitelné a přístupné každému, ale současně by svou úrovní
neměly urazit ani ty, kteří dané problematice rozumí.

Základní údaje
Vydavatel: Finanční a ekonomický institut z.s.
IČ: 01353390 (neplátce DPH)
Průměrný počet reálných uživatelů za měsíc: 446 487*
Průměrný počet návštěv za měsíc: 603 117*
Průměrný počet zobrazených stránek za měsíc: 781 299*
Monitoring: Anopress, Meltwater, Monitora/Media Tenor,
Newton Media a další
* Průměr za měsíce leden až červen 2019, zdroj: Google Analytics

Kontakty: 				

Platnost nabídky:

Finanční a ekonomický institut z.s.
Jičínská 226/17
130 00, Praha 3 – Žižkov
Šéfredaktor: Mgr. Denis Drahoš
E-mail: drahos@faei.cz
Tel.: +420 733 722 825
Vedení spolku: info@faei.cz
Redakce portálu: redakce@faei.cz

Od 1. 7. 2019 do 31. 12. 2019

Statistické údaje

Věk
20 %

15 %

Věk uživatelů
Téměř osmdesát procent čtenářů portálu jsou ekonomicky aktivní lidé
ve věku 25–64 let.
Nejpočetnější skupinou čtenářů webu (43 %) jsou lidé ve věku 35–54 roků.

10 %

Pohlaví uživatelů
Ženy představují 45 % návštěvnosti, muži 55 %.
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Podíl z celkového počtu metriky uživatelé v %: 59,81 %

Návštěvnost
Dvanáct procent návštěvnosti z mobilních zařízení představují „jablíčkáři“
(uživatelé iPhonů a iPadů).
Čtenost
Průměrná doba na jedné stránce je tři a půl minuty.

45 %

ženy

Nejčtenější články mají přes dvě stě tisíc zhlédnutí.

muži
55 %

Čtenáři oceňují zejména unikátní obsah portálu, resp. to, že není ovlivněn
agenturním zpravodajstvím.
Zdroj: Google Analytics
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noví
návštěvníci

51,6 %

Garantované tiskové zprávy
Garantované tiskové zprávy jsou zveřejňovány v rubrice Tiskové zprávy.
Garance obsahuje:
-

Zveřejnění TZ v rubrice Tiskové zprávy téhož dne do 4 hodin od zaslání
v pracovních dnech v době od 9:00 do 19:00.
Každá zveřejněná TZ projde redakční jazykovou korekturou.
Ke každé zveřejněné TZ bude přiřazena 1 zaslaná (nebo ilustrační)
fotografie, obrázek či graf a popisek.
Každá zveřejněná TZ může obsahovat max. tři aktivní prolinky.
Každá zveřejněná TZ by měla mít cca 3–5 tagů (štítků).
Zveřejněná TZ je umístěna v archivu rubriky, a tudíž se nemaže.
Redakce nezaručuje, že příslušná TZ bude v den publikování zobrazena
i na homepage portálu. TZ nelze zveřejnit v jiné rubrice než
v rubriceTiskové zprávy.

Cena za zveřejnění garantované zprávy v rubrice Tiskové zprávy je 1 kredit
(hodnota jednoho kreditu je 1000,- Kč).

Garance – další možnosti
Zveřejnění garantované tiskové zprávy je možné naplánovat na vybraný den, včetně
víkendů a státních svátků. Příplatek za naplánování je 1 kredit.
Garantovanou tiskovou zprávu je také možné „topovat“ na první pozici v rubrice
Tiskové zprávy na homepage na dobu 24 hodin od publikace.
Příplatek za „topování“ je 1 kredit.
Pozn.: Jako garantované tiskové zprávy lze zveřejnit pouze ty texty, které mají
charakter a formu tiskové zprávy nebo tiskové informace. V rubrice tiskové zprávy
není možné zveřejňovat žánrově odlišné materiály, jako jsou např. rozhovory,
komentáře atd. Posouzení, zda je text určený ke zveřejnění tiskovou zprávou,
záleží výhradně na redakci portálu.

PR články
PR články jsou zveřejňovány na třech pozicích, jež se prolínají celým redakčním
obsahem webu.
-

PR články jsou označeny jako Komerční prezentace a jsou nasazovány
na jeden týden.

-

Redakce si vyhrazuje právo nepublikovat obsah, který by byl v rozporu
s obecně závaznými právními předpisy, s dobrými mravy a zvyklostmi
a který by poškozoval, anebo by mohl poškodit dobré jméno nebo zájmy
vydavatele.

-

Po týdnu se PR článek přesouvá do archivu rubriky Tiskové zprávy,
nemaže se.

Cena za zveřejnění PR článku na jeden týden je 25 kreditů (25 000,- Kč).

Inzerce

• Leaderboard TOP

Formát 			
Umístění
Cena (týden)
						
						

Garantované Reální
CPT (px)
imprese
uživatelé
(měsíc)
(RU, měsíc)

Velikost

130 000

350 Kč

1000x100 (200)

100

130 000

175 Kč

1000x100 (200)

100

37 500 Kč 150 000

130 000

250 Kč

300x300

100

Celý web

45 000 Kč 150 000

130 000

300 Kč

300x600

100

Double Leaderboard BOTTOM

Celý web

29 000 Kč 150 000

130 000

200 Kč

1000x200 (300)

100

PR článek

Celý web

25 000 Kč

Leaderboard TOP

Celý web

52 500 Kč 150 000

Leaderboard MIDDLE

HP

26 000 Kč

BigSquare

Celý web

Sticky DoubleSquare

n/a

• Leaderboard MIDDLE

Formát 			
Umístění
Cena
							

• BigSquare

• PR článek

Obrázek (graf),
externí prolinky

Garantovaná tisková zpráva

Celý web
HP+rubrika
Tiskové zprávy

1000 Kč

Příplatek za zveřejnění
garantované TZ
v konkrétní den

Celý web
HP+rubrika
Tiskové zprávy

1000 Kč

Příplatek za „topování“
garantované TZ na HP
na první pozici v rubrice

Celý web
HP+rubrika
Tiskové zprávy

1000 Kč

Ano,
Ano, max. 3

• Sticky DoubleSquare

Slevy za počet opakování:

Agenturní provize:

3x – 5 %

10 %

6x – 10 %
• Double Leaderboard BOTTOM

Velikost
(kB)

12x – 15 %

Velikost 			
(rozsah)

maximálně
9000 znaků
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