
 
 

Ukažte, představte a nabídněte svůj produkt nebo službu velkému 
počtu lidí za krátkou dobu, způsobem, kde Váš produkt nebo službu 

doporučí vlivné a důvěryhodné zdroje. 
 

 

Komerční článek na Guru Finance 

umístění počet UIP zobrazení počet přečtení 

gurufinance.cz 150 000+ 1 500+ 

odběr článků e-mailem 70 000+ 700+ 

sociální sítě 30 000+ 300+ 

celkem 250 000+ 2 500+ 

cena 25 000 Kč včetně DPH 
 

 

Komerční článek na Guru Finance a partnerských webech 

umístění počet UIP zobrazení počet přečtení 

gurufinance.cz 150 000+ 1 500+ 

odběr článků e-mailem 70 000+ 700+ 

sociální sítě 30 000+ 300+ 

partnerské weby 1 až 3+ milionů 10 000 až 30 000+ 

celkem 1.25 až 3.25+ milionů 12 500 až 32 500+ 

cena 125 000 Kč včetně DPH 
 

● Komerční článek se lidem zobrazí na základě výše uvedených umístění 
● Počet zobrazení udává počet lidí, kterým se článek zobrazí 
● Počet přečtení je odhadovaný na základě průměrného počtu přečtení (1%) 
● Umístění článku je trvalé 

 

 



 

Bannerová reklama na Guru Finance 

doba propagace 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 

počet UIP zobrazení 150 000 300 000 600 000 

počet prokliků 1 500  3 000  6 000 

cena za proklik 7 Kč 6 Kč 5 Kč 

cena včetně DPH 10 500 Kč  18 000 Kč 30 000 Kč 
 

● Bannery (ve standartních rozměrech) budou umístěny na hlavní stránce a podstránkách 
● Počet zobrazení udává počet lidí, kterým se reklama zobrazí  
● Počet prokliků je odhadovaný na základě průměrného počtu prokliků (1%) 
● Cena za proklik je orientační 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Vypočítejte si, zda se Vám reklama vyplatí: 
protože nás zajímá jaký by mohl být nejhorší možný výsledek, počítáme s min. úspěchem 0,1% 
 
počet UIP zobrazení * 0,1% = X potenciálních zákazníků * přidaná hodnota (Kč) Vašeho 
produktu nebo služby = výnos z reklamy - investice = Váš zisk 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Pokyny pro uhrazení platby za reklamu:  
 

1. Napište nám na e-mail partner@gurufinance.cz a v příloze zašlete potřebné materiály. 
 

2. Uhraďte částku dle typu reklamy na b.ú.: 2246941002 / 5500 a jako variabilní symbol 
uveďte své telefonní číslo. 
 

3. Reklamu spustíme do 5 pracovních dnů od přijetí platby. 
 
V případě jiných dotazů se na nás neváhejte obrátit na telefonním čísle +420 737 335 007 nebo 
na e-mailu partner@gurufinance.cz (pondělí - pátek od 09:00 do 17:00 hod.).  

Guru Finance s.r.o  
IČO: 09086307  

Jednatel: Miroslav Čejka  
Kontaktní osoba: Dominik Dominik  

E-mail: partner@gurufinance.cz  
Telefon: +420 737 335 007 
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