
 

 

 

HW server s.r.o. Formanská 296, 149 00 Praha 4 – Kateřinky Tel. 241 402 940  

www: http://www.HW.cz e-mail: reklama@HW.cz 

Čtení pro experty na vývoj elektroniky 

a průmyslových řídících systémů. 

 

Místo pro vaši cílenou prezentaci. 
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Umělá inteligence - Průmyslová komunikace - Bezpečnost - 

IoT - Kvalita vzduchu - LTE - 5G  - Open source - LPWAN - 

Wireless – Digital Industry - Start Up – Embedded SW - 

Senzorika Studenti – Robotika- GNSS – LED – Rapid 

prototyping – Vláknová optika 

 

...aktuální témata každý den. Od roku 1999. 

 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.  

 

 

vývoj.hw.cz  
Trendy a novinky profesionální elektroniky 

• Návrhu obvodů 

• Síťové standardy, technologie a protokoly  

• Software a vývojové nástroje 

• Měření 

• Teoreticky i prakticky zaměřené seriály  

• Produktové i technologické novinky 

 

byznys.hw.cz  
Služby a firmy pod lupou (od roku 2015) 

• Nové technologie a trendy výroby 

• Služby distributorů 

• Nabídka vývojové, výrobní i logistické kapacity  

• Kvalita a PLM 

• Podpora start-upů 

 

obchod.hw.cz  
Prodej komponent monitoringu prostředí a elektroniky 

• Vývojové nástroje a kity 

• Komponenty automatizace 

• Zařízení a senzory pro monitoring prostředí 

automatizace.hw.cz  
Podrobně o automatizaci a robotizaci na HW.cz 

• Digitalizace průmyslu 

• Průmyslové komunikace 

• Robotika 

• Novinky a komponenty 

• Bezpečnost strojů 

 

student.hw.cz  
Podpora technického vzdělávání (od roku 2016)  

• Přehled oborů a technických škol 

• Novinky z univerzit 

• Nabídky firem pro školy a studenty 

• Soutěže a projekty 

 

dir.hw.cz  
• Distributoři a firemní přehledy 
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31 000 návštěvníků 

92 000 návštěv 

280 000 stránek                    ...každý měsíc. 

 HW server v číslech 
 

 Složení čtenářů  

• HW.cz navštěvuje pravidelně 30 000 čtenářů měsíčně. 

•  50 % čtenářů jsouz profesionální vývojáři HW a programátoři.  

• 40 % zaměstnanců velkých firem působících v ČR a SR. 

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

technologické a produktové trendy.  

• 10 %čtenářů tvoří studenti a pedagogové technických škol.  

• 10% připadá na amatéry a čtenáře vnímající elektroniku jen jako hobby 

•  

 

 Stálá čtenářská komunita 
Více než 75% čtenářů patří mezi stálé a pravidelně se vracející návštěvníky. Řada 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 

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

• Formuláře pro rychlý kontakt se čtenáři  

• Ankety a soutěže pořádané v součinnosti spolupracujících firem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
5 m 
6 s 

průměrná doba 

návštěvy 
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 Bannerová reklama na HW.cz 
Bannerovou reklamu lze objednat samostatně pro úvodní stránku Hw serveru (Hw.cz) a dále pro jednotlivé oborové portály 

Vývoj, Automatizace, Byznys, Student, Jobs, Obchod a Dir. 

Bannerová inzerce je zveřejňována prostřednictvím reklamního bannerového systému OpenX.  

 

 Reklamní pozice portálů 

Vyvoj.HW.cz, Automatizace.HW.cz, Byznys.HW.cz a STUDENT.HW.cz 
 

Banner Rozměr 
Základní cena/  
měsíc 

Zvýhodněná cena / 
měsíc Cena 

Skyscraper 120x600 15500 11160 bez DPH 

  18755 13504 vč.DPH 

Full banner 468x60 15500 11160 bez DPH 

horní pozice   18755 13504 vč.DPH 

Full banner 2 468x60 11000 7920 bez DPH 

mezi články  13310 9583 vč.DPH 

Leaderboard 780x100 19000 13680 bez DPH 

    22990 16553 vč.DPH 

Square 250x250 11000 7920 bez DPH 

  13310 9583 vč.DPH 

Half Banner 234x60 4000 2880 bez DPH 

    4840 3485 vč.DPH 

Half Banner 234x100 6000 4320 bez DPH 

  7260 5227 vč.DPH 

Half Banner 250x60 6000 4320 bez DPH 

    7260 5227 vč.DPH 

 

 

 Reklamní pozice homepage HW.cz 
 

Banner Rozměr 
Základní cena/  
měsíc 

Zvýhodněná cena / 
měsíc Cena 

Skyscraper 120x600 20150 14508 bez DPH 

  24382 17555 vč.DPH 

Full banner 468x60 20150 14508 bez DPH 

    24382 17555 vč.DPH 

Full banner 2 468x60 14300 10296 bez DPH 

  17303 12458 vč.DPH 

Leaderboard 780x100 24700 17784 bez DPH 

    29887 21519 vč.DPH 

Square 250x250 14300 10296 bez DPH 

  17303 12458 vč.DPH 

 

  



hw.cz   vyvoj.hw.cz   automatizace.hw.cz   byznys.hw.cz   student.hw.cz   jobs.hw.cz   dir.hw.cz   obchod.hw.cz 

 

 

 

 

 

Ceník reklamních služeb platný do 20. 2. 2022 

 

5 / 8 

HW server  e-mail: reklama@hw.cz www.HW.cz                 

 

Content Ad – trend online reklamy 

Dlouhodobé působení 

Přesně cílené informace 

Nástroje pro online sledování. 

 Komerční články  
 

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

 

Články jsou publikovány v odpovídajících tematických sekcích HW serveru a zároveň také na hlavní stránce daného portálu 

vývoj.hw.cz, automatizace.hw.cz, byznys.hw.cz nebo student.hw.cz.  

Odkazy v článcích mohou obsahovat UTM parametry, nebo další nástroje pro měření. 

 

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 podkladů.  

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

a dalších služeb. 

 

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 4800 3456 bez DPH 

Služby, partnerské programy 5808 4182 vč.DPH 

Studenti a odborné školy 4200 3024 bez DPH 

Nabídky spolupráce, projekty a soutěže 5082 3659 vč.DPH 

Anketa v článku 1400 1008 bez DPH 

 1694 1220 vč.DPH 

Formulář v článku 1400 1008 bez DPH 

 1694 1220 vč.DPH 
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Nejrychlejší cesta vašich novinek  

k profesionálům. 

 Invite-Promote-Sell 
 

Balíček IPS 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 12500 bez DPH 

10 novinek za rok 15125 vč. DPH 

 

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

Studenti zde najdou ter,ímy dnů otevřených dveří technických škol. 

 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. Nabídněte studentům speciální slevy. 

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

a umístění svého oznámení v následujících rubrikách HW serveru: 

 

Typ obsahu vyvoj.hw.cz automatizace.hw.cz byznys.hw.cz student.hw.cz 

  
Kalendář Akce a 

události 
Součástky Kalendář Akce Komponenty Kalendář Sekce dle 

zaměření 
Kalendář Pro 

studenty 
Pro školy 

Pozvánky ■   ■   ■  ■   

Produktové 
novinky 

    ■     ■   ■   ■ ■ 

Prodejní akce/ 
slevy 

 ■   ■     ■ ■ 

Nové služby               ■   ■ ■ 
 

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. 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.  

  

http://dir.hw.cz/
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 Technické informace k bannerové reklamě  
Vybrané reklamní pozice z homepage mohou být zobrazovány zároveň na vybraných portálech. Cenové podmínky pro 

kombinaci bannerové reklamy na více portálech vám rádi sdělíme podle vašich konkrétních požadavků. 

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

 

Cena inzerce je uváděna za 1 měsíc zobrazování. Inzerci lze objednat na minimálně 1 měsíc.. Bannerové pozice, objednané na 1 

měsíc, nejsou střídány s jinými bannery a jsou zobrazovány na homepage jednotlivých portálů 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 

 

 Pozice reklamních bannerů homepage HW.cz 
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Řekněte nám, co potřebujete, 

řešení najdeme. 

 Pozice reklamních bannerů portálů 
 

Pozice jsou shodné pro všechny portály Vývoj, Automatizace, Student i Byznys 
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