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Portál zaměřený na poskytování aktuálních informací především z oblasti informačních technologií. 

Od roku 2006 se věnuje jak českému trhu a lokálním tématům, tak evropským a globálním trendům, 

které IT v České republice ovlivňují. Na www.itbiz.cz každý týden vychází desítky článků,  

které se věnují novinkám, rozebírají aktuální dění i dlouhodobá témata, poskytují prostor 

pro odborné analýzy a komentáře známých osobností. Nechybí ani reportáže z významných 

IT konferencí, profily firem, rozhovory s osobnostmi českého IT. Redakční tým tvoří zkušení novináři 

s mnohaletou praxí. Doplňují je odborníci z praxe jako externí autoři a pravidelní přispěvatelé.

ITBiz.cz je nejčtenějším portálem zaměřeným na propojení IT a byznysu na českém internetu. 

Čtenářskou obec tvoří především členové TOP managementu, vedoucí IT, manažeři,  

konzultanti a IT profesionálové.

Oslovíme více než 25 tisíc  
unikátních návštěvníků měsíčně

Zobrazíme více než 45 tisíc  
stránek měsíčně

Pracovní zařazení uživatelů

Vyšší management

Vedoucí IT/IS

IT manažer

IT technik, správce sítě

Jiná funkce

11 %
16 %

10 %

19 %

44 %

Socioekonomická klasifikace uživatelů

25 %

9 %

8 %

21 %

21 %

16 %

Nejvyšší příjem (50 tis. Kč a více)

Vysoký příjem (40 — 50 tis. Kč)

Vyšší příjem (30 — 40 tis. Kč)

Střední příjem (20 — 30 tis. Kč)

Průměrný příjem (10 — 20 tis. Kč)

Nízký příjem (méně než 10 tis. Kč)

http://www.itbiz.cz/


Nejoblíbenější portál pro uživatele Linuxu a open source programů v České republice 

a na Slovensku. Od roku 2001 svým návštěvníkům denně přináší aktuální zprávy, recenze, 

návody a rozhovory. Jeho součástí je nejživější česká poradna, uživatelské blogy,  

katalogy hardwaru, softwaru a ovladačů, slovník pojmů, bazar a mnoho dalších služeb.  

Svým obsahem láká začátečníky i zkušené uživatele Linuxu.

Server oslovuje profesionály z oblasti IT, jako jsou vedoucí IT oddělení, manažeři,  

administrátoři a vývojáři, ale také studenty, kteří se na tyto pozice teprve připravují.  

Je to ideální místo pro inzerci společností působících ve všech oblastech ICT trhu, personální 

agentury a firmy zaměřené na skupinu zaměstnanců s nadstandardními příjmy ve věku 20 – 39 let.

Vedoucí IT/IS

IT manažer

Správce sítě

Jiná funkce

28 %

13 %

14 %

45 %

Nejvyšší příjem (50 tis. Kč a více)

Vysoký příjem (40 — 50 tis. Kč)

Vyšší příjem (30 — 40 tis. Kč)

Střední příjem (20 — 30 tis. Kč)

Průměrný příjem (10 — 20 tis. Kč)

Nízký příjem (méně než 10 tis. Kč)

22 %

8 %

18 %

13 %

21 %

19 %

Socioekonomická klasifikace uživatelůPracovní zařazení uživatelů

Oslovíme více než 150 tisíc  
unikátních návštěvníků měsíčně

Zobrazíme více než 400 tisíc  
stránek měsíčně

http://www.abclinuxu.cz/


Portál je určen pro všechny příznivce kvalitního obrazu, zvuku a zábavy 

ve vysokém rozlišení. Nabízí unikátní a podrobné recenze nejnovějších 

i klasických filmů na Blu-ray a databázi Blu-ray disků. Čtenáři web pravidelně 

navštěvují jako zdroj novinek z filmového světa, článkům a testům  

nejnovějšího audio a video vybavení pro skvělou zábavu doma i na cestách. 

Hdmag.cz vám dává jedinečnou příležitost oslovit skutečně náročné zákazníky 

z vyšších příjmových skupin, kteří neváhají s nákupem špičkových televizorů, 

projektorů, AV receiverů, reproduktorů, tabletů, notebooků a dalších luxusních 

gadgetů nejen ze světa věrného obrazu a zvuku s vysokým rozlišením.

Oslovíme více než 15 tisíc  
unikátních návštěvníků měsíčně

Zobrazíme více než 25 tisíc  
stránek měsíčně

Věková struktura uživatelů

Do 15 let

15 — 25 let

25 — 45 let

45 — 65 let

Více než 65 let

8 %

27 %

32 %

22 %

11 %

Socioekonomická klasifikace uživatelů

12 %

10 %

25 %

22 %

24 %

7 %

Nejvyšší příjem (50 tis. Kč a více)

Vysoký příjem (40 — 50 tis. Kč)

Vyšší příjem (30 — 40 tis. Kč)

Střední příjem (20 — 30 tis. Kč)

Průměrný příjem (10 — 20 tis. Kč)

Nízký příjem (méně než 10 tis. Kč)

http://hdmag.cz/


Portál je určen především pro začínají podnikatele a malé a střední firmy, tedy segmenty, 

označované jako SOHO a SMB či SME. Přináší jim užitečné informace, kde nechybí zaměření 

na moderní informační technologie využitelné k rozvoji podnikání jejich byznysu.  

Mezi důležitými tématy nechybí problematika OSVČ, financí, daní, práva, vzdělávání a HR.

Portál se specializuje na volné pracovní pozice v oblasti informačních technologií.  

Inzerce je vhodná jak pro IT firmy, tak i pro všechny ostatní organizace, které do svého týmu 

hledají odborníky na IT. Inzerování pracovních nabídek, které nejsou z oboru informačních 

technologií, není žádoucí a je zakázáno. Uživatelé, hledající zaměstnání v IT sektoru,  

tak nejsou zbytečně zahlceni zcela nevhodnými pozicemi. Nabídky jsou promovány  

na titulní straně AbcLinuxu.cz.

http://www.mujbiz.cz/
http://www.abcprace.cz


OBDOBÍ ODBORNÉ ZAMĚŘENÍ

leden — únor INFRASTRUKTURA HW, Servery, PC  +  ntb, mobily + tablety, tisk + tisková řešení, storage, sítě, Big 
Data, internet věcí, cloud, telco, DW, datová centra, SDN

únor — březen B2B BYZNYS VAR + VAD, úrovně partnerství, způsoby prodeje, výběrová řízení, smlouvy + právo, 
SLA  +  servis a podpora

březen — duben BEZPEČNOST antiviry, IDS, firewally, identita, zálohování, biometrie

duben — květen INFORMAČNÍ SYSTÉMY ERP, CRM, BI, ECM/DMS, HRM, ekonomický SW, in memory computing, sociální sítě

květen — červen SOFTWARE operační systémy, kancelářský software, cloud, XaaS, virtualizace, 
produktivita, nástroje pro spolupráci, vývojové nástroje

červen — červenec IT SLUŽBY PRO PODNIKY konzultace, outsourcing, TCO + ROI, cloud, řízení IT, ITIL, BPM, systémová integrace, 
project management, digitální marketing

červenec — srpen PODNIKOVÁ INFRASTRUKTURA HW, Servery, PC + ntb, mobily + tablety, tisk + tisková řešení, storage, sítě, Big Data, 
telco, DW, datová centra, SDN

srpen — září B2B BYZNYS VAR + VAD, úrovně partnerství, způsoby prodeje, výběrová řízení, smlouvy + právo, 
SLA  +  servis a podpora

září — říjen BEZPEČNOST antiviry, IDS, firewally, identita, zálohování, biometrie

říjen — listopad INFORMAČNÍ SYSTÉMY ERP, CRM, BI, ECM/DMS, HRM, ekonomický SW, in memory computing, sociální sítě

listopad — prosinec SOFTWARE operační systémy, kancelářský software, cloud, XaaS, virtualizace, produktivita, 
nástroje pro spolupráci

prosinec IT SLUŽBY PRO PODNIKY konzultace, outsourcing, TCO + ROI, cloud, řízení IT, ITIL, BPM, systémová integrace, 
project management, digitální marketing

ITBIZ TÉMATICKÝ PLÁN 2016



BANNEROVÁ REKLAMA ITBIZ ABCLINUXU HDMAG

Název Formát Umístění Imprese Cena Imprese Cena Imprese Cena

VIP banner 250 × 125 Celý web,  textový  formát  s grafickým pozadím 40 000 15 000 Kč 200 000 30 000 Kč — —

Square 250 × 250 Celý web 40 000 25 000 Kč 200 000 35 000 Kč 15 000 15 000 Kč

Big Square 300 × 300 Celý web 40 000 25 000 Kč 200 000 35 000 Kč 15 000 15 000 Kč

Leaderboard 750 × 100 Celý web 40 000 25 000 Kč 200 000 35 000 Kč 15 000 15 000 Kč

Skyscraper 120 × 600 Celý web 40 000 25 000 Kč 200 000 30  000 Kč — —

Full Banner 480 × 60 Celý web 40 000 18 000 Kč 200 000 25 000 Kč — —

Interstitial 800 × 600 Před  načtením stránky, CAP 1/hod. 25 000 30 000 Kč 90 000 30 000 Kč — —

Full brand webu 1 600 × 900 HP a volné rubriky 25 000 30 000 Kč 90 000 40 000 Kč — —

PR článek rozsah do 5500 znaků vč. mezer, max. 3 obrázky a 3 prolinky — 10 000 Kč — 10 000 Kč — 10 000 Kč

PARTNERSTVÍ ITBIZ ABCLINUXU

Partner rubriky Mini Brand rubriky, bannery v článcích 250 × 200 a 480 × 60, zprávička, článek. Cena 
za měsíc, min. na 3 měsíce.

15 000 / 
měsíc

30 000 Kč — — — —

Partner rubriky Standard Brand rubriky, bannery v článcích 250 × 200 a 480 × 60, úvodní banner v rubrice 
530 × 200, zprávička, článek, newsletter. Cena za měsíc, min. 3 měsíce

15 000 / 
měsíc

40 000 Kč — — — —

Partner rubriky Full Brand  rubriky, bannery v článcích 250 × 200 a 480 × 60, úvodní banner v rubrice 
530 × 200, 2 × článek, 2 × newsletter. Cena za měsíc

15 000 / 
měsíc

60 000 Kč — — — —

NEWSLETTERY ITBIZ ABCLINUXU

Týdenní e-mailing Grafika / logo, text do 350 znaků, link, 35 000 adres — 20 000 Kč — 20 000 Kč — —

Denní e-mailing Vyžádaná notifikace, na konci e-mailingu, 40 000 adres,  
vkládá  se text do 350 znaků a link, cena je za 5 rozesílek

— — — 15 000 Kč — —

KONTAKTY
Tomáš Jirásko  šéfredaktor

jirasko@nitemedia.cz
Petr Velecký          šéfredaktor        

velecky@nitemedia.cz
Adam Kencki          šéfredaktor

kencki@nitemedia.cz
Richard Voigts  Media Director

+420 775 394 754  voigts@nitemedia.cz

CENÍK INZERCE 2016 Ceny jsou za 1 týden, není-li uvedeno jinak. Možnosti spolupráce s portály MůjBIZ a ABCPRÁCE v roce 2016 na vyžádání.
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