
CENÍK	  služeb	  na	  portálu	  INDEXREALITY.CZ	  
	  

PRO	  SOUKROMÉ	  INZERENTY	  
	  

Ceník	  je	  platný	  od	  1.6.2015 
	  
	  
	  
	  

Název	  služby	   Cena	  v	  Kč	  
Inzerce	  jednoho	  inzerátu	  na	  3	  měsíce	   zdarma	  

Párování	  s	  poptávkami	  /	  zobrazení	  kontaktu	  1	  libovolné	  poptávky	   10	  Kč	  /	  SMS	  platba	  

Párování	  s	  poptávkami	  /	  zobrazení	  kontaktu	  10-‐ti	  libovolných	  poptávek	   50	  Kč	  /	  SMS	  platba	  

Párování	  s	  poptávkami	  /	  zobrazení	  kontaktu	  30-‐ti	  libovolných	  poptávek	   99	  Kč	  /	  SMS	  platba	  

Párování	  s	  nabídkami	  /	  zobrazení	  všech	  odpovídajících	  nabídek	  /	  1	  měsíc	   10	  Kč	  /	  SMS	  platba	  

Pro	  soukromé	  inzerenty:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  „TOPnutí“	  -‐	  na	  indexReality.cz	  
Přesunutí	  jednoho	  inzerátu	  na	  právě	  přední	  pozici	  v	  kategorii	  a	  oblasti	  
(Jako	  v	  případě	  jeho	  nového	  vložení.	  Možno	  1x	  za	  den)	  

	  3	  	  Kč	  /	  jedno	  TOPnutí	  /	  SMS	  platba	  

Inzerát	  ve	  „Výběr	  z	  nabídky	  nemovitostí“	  na	  Hlavní	  straně	  portálu	   99	  Kč	  /	  týden	  /	  platba	  kartou	  
	  

Ceny	  pro	  soukromé	  inzerenty	  jsou	  vč.	  DPH 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Bannerová	  reklama:	  	  
	  

Název	  banneru	   Cena	  /	  zobrazení	  
Banner	  skyscraper	  velikosti	  120	  x	  600	  px	  na	  hlavní	  straně	  -‐	  HP	   90	  Kč	  /	  1000	  zobr.	  

Banner	  skyscraper	  velikosti	  120	  x	  600	  px	  na	  zbytku	  portálu	   70	  Kč	  /	  1000	  zobr.	  

Banner	  square	  velikosti	  250	  x	  250	  px	  na	  hlavní	  straně	  -‐	  HP	   90	  Kč	  /	  1000	  zobr.	  

Banner	  square	  velikosti	  300	  x	  300	  px	  (nebo	  250x250	  px)	  na	  zbytku	  portálu	   60	  Kč	  /	  1000	  zobr.	  

Nabízíme	  Vám	  výrobu	  špičkového	  Reklamního	  banneru	   500	  –	  1200	  Kč	  
	  

K	  cenám	  bude	  připočteno	  21%	  DPH 


