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Portály HW.cz 
 

HW server je největším specializovaným serverem v oblasti elektroniky a automatizace v ČR a SR zaměřený na široké spektrum 

čtenářů od vývojářů až po aplikační inženýry a management v oblasti vývoje a výroby.  

 

 HW.cz – profesionální elektronika 

 automatizace.HW.cz – čistě o automatizaci a robotizaci na HW.cz 

 obchod.HW.cz – internetový obchod zaměřený na elektroniky a vývojáře 

 dir.HW.cz – seznam výrobců a dodavatelů z oboru 

 jobs.HW.cz – nabídka i poptávka po zaměstnání v elektronice  

 byznys.HW.cz – vše o byznyse v elektronice  

 

Zaměření  

 Popisy standardů, technologií a vývojových směrů elektroniky a automatizace 

 Teoreticky i prakticky zaměřené tematické seriály  

 Představení produktových i technologických novinek 

 Velké množství testů, praktických příkladů a ukázek 

 Podrobné popisy konstrukčních řešení  

 Odborné recenze produktů 

 Vybrané produkty k dispozici ve specializovaném internetovém obchodě  

 Burza pracovních příležitostí pro firmy z oboru , zaměstnance i freelancery 

 Market place pro nabídku/poptávku výrobních a vývojových kapacit 

 

 

Složení čtenářů 

 HW server si za léta svého působení na českém internetu vydobyl výsadní postavení dané 

zejména živou komunitou lidí zajímajících se o elektroniku. HW.cz navštěvuje pravidelně  

45-50.000 čtenářů měsíčně. 

 Čtenáři se z 60% skládají z profesionálních vývojářů HW a programátorů.  Z toho asi 25% činí 

zaměstnanci velkých firem působících v ČR a SR. 

 Zhruba 30% tvoří obchodníci a manažeři výrobních a obchodních firem, kteří na HW.cz sledují 

technologické a produktové trendy.  

 Zbývajících cca 10% připadá na amatéry a čtenáře vnímající elektroniku jen jako hobby,  

případně náhodné návštěvníky (cca 4% - odhad dle vyhledávaných slov). 
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Stálá čtenářská komunita 

Více než 75% čtenářů patří mezi stálé a pravidelně se vracející návštěvníky. 14%  čtenářů přistupuje na stránky článků přes 

vyhledávače - např.  Google a jiné.  Vzhledem ke svému rozsahu má HW server čtenářskou základnu dlouhodobě stálou,  

která vyrostla a zařadila se do pracovního procesu spolu se serverem samotným. Součástí komunity a našich služeb je:  

 Webové diskusní fórum pro řešení problémů jednotlivých čtenářů 

 Nezávislá E-mailová konference s téměř 1000 aktivních uživatelů pro online výměnu názorů 

 Až 25 ryze odborných článků, jejichž autory jsou přímo čtenáři HW.cz (vývojáři) ročně vychází bez zásahu redakce 

 Komentáře pod články poskytující obraz o kvalitě článku a zájmu o dané téma  

 Kalendář oborových akcí (veletrhy, semináře) s včasným upozorněním na blížící se události 

 Formuláře pro rychlý kontakt se čtenáři  

 Ankety a soutěže pořádané v součinnosti spolupracujících firem 

 

Bannerová reklama na HW.cz 

Bannerová inzerce je zveřejňována prostřednictvím reklamního bannerového systému OpenX.  

 

    Základní cena Zvýhodněná cena   

Banner Rozměr měsíc 
10000 
impresí měsíc 

10000 
impresí Cena 

SkyScraper 120x600 15500 560 11160 403 bez DPH 

Levá nebo pravá pozice 
 

18755 677 13504 488 vč. DPH 

Full Banner 468x60 15500 560 11160 403 bez DPH 

    18755 677 13504 488 vč. DPH 

Leaderboard 745x100 19000 686 13680 494 bez DPH 

  
22990 830 16553 598 vč. DPH 

Square 250x250 11000 397 7920 286 bez DPH 

    13310 481 9583 346 vč. DPH 

Half Banner 234x60 4000 144 2880 104 bez DPH 

  
4840 175 3485 126 vč. DPH 

Half Banner 234x100 6000 217 4320 156 bez DPH 

    7260 262 5227 189 vč. DPH 

Half Banner 250x60 6000 217 4320 156 bez DPH 

  
7260 262 5227 189 vč. DPH 

 

Průměrný počet zobrazení - impresí banneru za měsíc je 360000 na Hw.cz a 115000 na Automatizace.Hw.cz. 

Cena inzerce je uváděna za 1 měsíc zobrazování nebo podle počtu zobrazení. Inzerci lze objednat na minimální počet 50000 

zobrazení nebo 1 měsíc. Bannery, objednané na počet shlédnutí jsou střídány reklamním systémem na základě stanovených počtů 

impresí. Bannerové pozice, objednané na 1 měsíc, nejsou střídány s jinými bannery a jsou zobrazovány na homepage Hw.cz  

i v sekcích a u článků, s výjimkou sponzorovaných sekcí.  

Ceny se vztahují na zveřejnění bannerů dodaných zadavatelem. Orientační cena za výrobu banneru je do 2500 Kč (gif, jpg),  

2000-4500 (Flash). Zvýhodněná cena je poskytována pro dlouhodobé objednávky (3 měsíce a více) a pro kombinované objednávky 

bannerů a dalších služeb. 

 

Služby reklamního systému 

Reklamní systém zajišťuje všechny služby, související s bannerovou reklamou automaticky: 

 Střídání bannerů 

 Vyvažování počtu impresí v požadovaném období 

 Počítání zobrazení a kliků na reklamu 

 Generování a odesílání statistik klientům přes e-mail 
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Pozice reklamních bannerů 
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 Komerční články  
 

Publikování článků je rozděleno podle témat a jejich popularity u čtenářů. Nejběžnější typy jsou uvedeny dále. 

 

Typ článku Základní cena 

Zvýhodněná 

cena Cena 

Firmy a byznys 15000 10800 bez DPH 

Představení firmy a služeb 18150 13068 vč. DPH 

Produkty a řešení 11000 7920 bez DPH 

Technická řešení, výhody produktů, případové studie 13310 9583 vč. DPH 

Vývoj, výroba a technologie 11000 7920 bez DPH 

Trendy a novinky pro vývoj a řízení výroby 13310 9583 vč. DPH 

Novinky v distribuci                                                     NOVINKA 4800 3456 bez DPH 

Služby, partnerské programy 5808 4182 vč. DPH 

Market place                                                                 NOVINKA 4800 3456 bez DPH 

Nabídka kapacit výroby a vývoje 5808 4182 vč. DPH 

Studenti a odborné školy 9000 6480 bez DPH 

Nabídky spolupráce, projekty a soutěže 10890 7841 vč. DPH 

Anketa v článku 1400 1008 bez DPH 

 
1694 1220 vč. DPH 

Formulář v článku 1400 1008 bez DPH 

 
1694 1220 vč. DPH 

 

Články jsou publikovány v odpovídajících tematických sekcích HW serveru a zároveň také na hlavní stránce hw.cz, 

automatizace.hw.cz nebo byznys.hw.cz.  

 

Ceny se vztahují na zveřejnění článků dodaných zadavatelem. Za tvorbu odborných technických  článků pracovníky HW serveru 

je účtována jednotná sazba 2500 Kč. Za tvorbu článků propagujících firmu či přehled jejích produktů je účtováno 3000-5000 Kč 

dle rozsahu a složitosti sortimentu.  

Zvýhodněná cena je poskytována pro dlouhodobé objednávky (3 měsíce a více) a pro kombinované objednávky bannerů 

a dalších služeb. 

 

Výhody firemních článků 

Publikování článků má ve srovnání s bannerovou reklamou řadu výhod: 

 Přesné načasování 

 Článek je v okamžiku vydání a dalších několik dní pro čtenáře vždy zajímavý,  čtenost během prvních 4 dnů dosahuje 

 800-1500 čtenářů 

 Zajímavé sdělení – do článku můžete dát daleko více informací, než předá jakýkoli banner 

 Článek umožňuje vedle faktů předat čtenáři i pozitivní pocit a „nakoupit ho“ pro vaši myšlenku 
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INVITE-PROMOTE-SELL 
 

Balíček pro distributory a dodavatele. Umožňuje rychle, jednoduše a levně oznamovat novinky ve vašem sortimentu profesionálům 

v oblasti elektroniky a automatizační techniky. 

 

Typ článku Základní cena Cena 

Balíček INVITE-PROMOTE-SELL 8500 bez DPH 

10 novinek za rok 10285 vč. DPH 

 

INVITE  

Pozvěte čtenáře HW serveru na roadshow, semináře, developerské konference nebo webináře výrobců z vašeho portfolia. 

PROMOTE 

Představte vaše nové produktové řady součástek a komponent. 

SELL 

Oznamujte vaše prodejní akce, speciální nabídky, slevy, limitované série vývojových kitů a promoakce, které podporují váš prodej. 

 

Služba garantuje objednateli možnost publikování 10 oznámení/rok. Podle aktuální potřeby může objednatel zvolit obsah 

a umístění svého oznámení v následujících rubrikách HW serveru: 

 Pozvánky na akce a semináře ( http://www.hw.cz/event ,  http://www.hw.cz/event/upcoming ) 

 Promoakce a prodejní akce (http://www.hw.cz/akce-a-udalosti) 

 Prodejní akce (např. součástky) (http://www.hw.cz/soucastky) 

 Komponenty automatizace (http://automatizace.hw.cz/rubriky/komponenty) 

 V rámci služby má objednatel možnost využít zápis v adresáři firem DIR.HW.CZ 

  

Službu HW.CZ IPS není možné využít pro podrobný popis činnosti firmy nebo detailní představení jednotlivých produktů. 

Články jsou objednatelem dodány redakci v českém jazyce. Redakce text neupravuje. Obrázky je nutné dodat ve formátech GIF, JPG 

nebo PNG v rozměru max. 600px (š) x 600px (v). Oznámení jsou publikována během 3 pracovních dní od dodání úplných podkladů. 

Služba HW.CZ IPS je objednateli vyúčtována při publikování prvního článku. Od jeho publikování běží lhůta 12 měsíců, během 

které má objednatel možnost publikovat maximálně 10 oznámení, včetně již vydaného. Časové rozložení lze zvolit podle potřeby.  

 

Adresář firem - dir.HW.cz 

Odborný seznam firem z oboru elektroniky, elektrotechniky a automatizace obslouží průměrně 6000 lidí měsíčně. 

DIR.HW.cz  Základní cena  Cena 

Komerční firemní stránka 4500 bez DPH 

 

5445 vč. DPH 

Zařazení firmy mezi dodavatele v seznamu výrobců 1200 bez DPH 

 

1452 vč. DPH 

Základní záznam zdarma  

 
Cena je za zveřejnění firemní stránky na DIR.HW.cz na 1 rok.  

 

Komerční firemní stránka  

 stručná charakteristiku firmy 

 seznam zastupovaných firem 

 kontaktní údaje  

 seznam článků, spojených s firmou a zveřejněných na HW serveru 

 fotografie vybraných produktů  

 standardní formulář pro žádosti o podrobnější informace o sortimentu či konkrétních produktech 

 

K firemní stránce je možné vložení standardního formuláře do propagačních článků s výstupy zasílanými okamžitě mailem 

s možností hromadného odběru formou CSV nebo XML (snazší import do Excelu) po zadání uživatelského jména a hesla. 

Standardní formulář obsahuje povinná pole Jméno, Firma, E-mail a textové pole Poznámka (lze individuálně editovat). 

Firma má možnost aktualizace zápisu, produktů a firemních informací v průběhu roku.  

http://www.hw.cz/event
http://www.hw.cz/event/upcoming
http://www.hw.cz/akce-a-udalosti
http://www.hw.cz/soucastky
http://automatizace.hw.cz/rubriky/komponenty
http://dir.hw.cz/
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Nabídka pracovních míst – jobs.HW.cz  

Jobs.HW.cz nabízí prostor pro inzerci pracovních míst i pracovníků. Sháníte-li pro svoji firmu kvalifikované zaměstnance, 

můžete využít inzertní systém jobs.HW.cz. Ten je automaticky zveřejňován a následně přenášen na titulní stránku HW serveru 

mezi výpisy inzerátů jobs.  

JOBS.HW.cz Základní cena Cena 

Zvýrazněný inzerát na 1 měsíc 2600 bez DPH 

 

3146 vč. DPH 

Preferovaný inzerát s logem na 1 měsíc  4000 bez DPH 

 

4840 vč. DPH 

Standardní nepreferovaný inzerát zdarma  

  

Nabízíme Vám proto jednoznačně cílenou inzerci se zásahem mezi profesionály v oblasti elektroniky.  

Tito lidé, se zájmem o obor a s praxí se mohou stát experty či manažery ve vaší firmě, stejně jako freelance vývojáři vašich nových 

produktů. 

 

 

Zvýrazněný inzerát nabízí uvedení inzerátu na zvýrazněných pozicích serveru jobs.HW.cz a jeho vypsání v boxu na titulní straně 

HW.cz. Preferovaný zvýrazněný řadí odkaz na inzerát mezi články na titulní stránce HW.cz (na homepage zaručujeme přítomnost 

po dobu alespoň 14 dní) a oslovuje pracovníky, kteří v současnosti nemají potřebu změnit povolání a zároveň poskytuje rychlejší 

a větší odezvu.  

Personální inzerci je možné kombinovat s dalšími informacemi, které potenciální zájemce přesvědčí o tom, proč je pro ně vaše firma 

jasnou volbou. U nás můžete přestavit vaši firmu, zaměstnanecké programy, ale také konkrétní provoz, pro který hledáte nové členy 

týmu. Malá exkurze na pracoviště vzbudí zájem mnoha čtenářů a některé jistě nadchne pro vaši firmu. K inzerátům můžete připojit 

také motivační pobídky, poptávky referenčních nebo vzorových projektů a získat tak jasný pohled na schopnosti lidí, kteří vám odpoví.  

Bezplatná inzerce není nijak upřednostňována, takže její pozice na stránce není pevně dána. Inzerát je potom dohledatelný pouze 

na jobs.HW.cz (často to však stačí). Čtenost rubriky inzerce pracovních míst je cca 12.000 čtenářů měsíčně. 


