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Miroslav Chochola
předseda představenstva / CEO

KDO JSME
EPRAVO.CZ působí v České a Slovenské republice, kde vydává periodika a provozuje servery oborově zaměřené na
informace z oboru práva a každoročně organizuje žebříčky „Právnická firma roku“ a “Právník roku“.
Našimi partnery při tvorbě odborných textů jsou odborné špičky předních českých, slovenských i mezinárodních
právnických kanceláří, justice i akademického světa.
Jsme respektovaní specialisté na informace týkající se práva, zákonů a souvisejících oborů.
Naprostá většina našich čtenářů se denně pohybuje v prostředí práva, má právní vzdělání, či ve své profesní praxi právní
informace pravidelně využívá.
Proto je pro nás vysoká úroveň odborných textů v námi vydávaných periodicích či provozovaných titulech jednoznačnou
nezbytností a samozřejmostí.
Zaměřujeme se na oblast on-line právního vzdělávání, a to jak pro právníky profesionály, tak i pro ty, kteří s právem
denně pracují a potřebují o něm mít aktuální přehled. Předáváme našim čtenářů nové znalosti, po úspěšném složení
testu i osobní certifikát o absolvování daného kurzu.
NAŠE VIZE
Smyslem naší práce je produkovat specializovaná média s vysokou přidanou hodnotou, respektovaná jejich
čtenáři.
Na rozdíl od konvenčních médií, pracujících s anonymními čtenáři/uživateli, mnohé z našich čtenářů osobně
známe a konzultujeme s nimi kvalitu a odbornou úroveň našich titulů.
Neustále pracujeme na dalším rozvoji našich produktů, ale současně nezapomínáme, že právo je jedním
z nejkonzervativnějších oborů planety.
Proto se snažíme být bezchybnými profesionály, jen tak můžeme dlouhodobě uspět ve světě práva.
HISTORIE NAŠICH ÚSPĚCHŮ
20 let působíme na trhu právních informací.
Od roku 2008 jsme organizátorem žebříčku „Právnická firma roku“ v ČR, od roku 2012 v SR.
Od roku 2005 jsme organizátorem žebříčku „Právník roku“, největší celojustiční události, kterou pořádáme společně
s Českou advokátní komorou.
Jsme hrdým a dlouhodobým partnerem České advokátní komory, Notářské komory ČR, Exekutorské komory ČR, Unie
státních zástupců ČR a Soudcovské unie ČR.
V oblasti odborných textů dlouhodobě spolupracujeme s více než 200 autory.
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Pořádáme prestižní soutěže
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PROFESNÍ SOUTĚŽE
A ŽEBŘÍČKY

•
•
•
•
•

400 hostů galavečera v ČR
celoroční komunikace projektu u cílové skupiny čítající 1 750 osob top advokátů
hosté výhradně z řad managing partnerů nejlepších právnických kanceláří u nás
silná mediální odezva
záštita galavečera ze strany úřadujícího ministra spravedlnosti a předsedy vlády ČR

• 300 hostů galavečera v SR
• hosté výhradně z nejvyšší slovenské a zahraniční advokacie
• silná mediální odezva (STV, JOJ, TA3, většina deníků – za rok 2017 celkem 61 mediálních citací)

•
•
•
•

galavečer je pořádán pro 2 000 hostů z celé justice
celoroční komunikace projektu u cílové skupiny čítající 18 500 osob z řad všech justičních profesí
silná mediální odezva
záštita galavečera ze strany úřadujícího ministra spravedlnosti a předsedy vlády ČR
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NAŠE HLAVNÍ
TITULY

•
•
•
•
•

5 000 tištěných a elektronických vydání
vydáváme od roku 2006
vychází 4x ročně
dostupné i pro elektronické čtečky a tablety
zvláštní příloha Ročenka advokátních kanceláří ČR a SR

• 036 581 registrovaných čtenářů
• 300 000 unikátních návštěvníků měsíčně
• 750 000 shlédnutých stran měsíčně

• 5 390 registrovaných čtenářů
• 33 000 unikátních návštěvníků měsíčně
• 75 000 shlédnutých stran měsíčně
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Vydáváme nejčtenější právnický
magazín v České republice.

Provozujeme nejvyhledávanější web
zaměřený na oblast práva v ČR a SR.

Jsme Vaším partnerem
na cestě právem.
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CO VÁM NABÍZÍME?

Naším „rodinným stříbrem“, které Vám rádi můžeme nabídnout, je příležitost
masivně a pravidelně oslovovat velmi homogenní skupinu čtenářů, aktivně se
zajímající o informace z právní oblasti.
V ČR aktuálně působí přibližně 100 000 a v SR 40 000 osob s právnickým
vzděláním, většinou na klíčových pracovních pozicích s rozhodovací
pravomocí. Z podstaty se jedná o mimořádnou a jedinečnou cílovou skupinu,
kterou v této kvalitě, množství a ceně za její oslovení není reálné jinými médii
efektivně oslovit.
Kombinací aktivní účasti čtenářů na tvorbě obsahu, denním sledováním
novinek v našich médiích, prestiže tištěného magazínu i zasíláním pravidelných
newsletterů se nám podařilo vybudovat kompaktní multimediální produkt
s mimořádnou mírou relevance ve svém oboru.
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NAŠE PRODUKTY

INZERTNÍ PRODUKTY
•
•
•
•
•
•

www.epravo.cz – oborový online deník
www.epravo.sk – oborový online deník
EPRAVO.CZ MAGAZINE – 200 stran stylu a expertiz
ROČENKA – přehled prestižních advokátních kanceláří
pravidelné newslettery – buďte sponzory nejčerstvějších zpráv
personalizovaný mailing – oslovte naše čtenáře přímým marketingem

PARTNERSKÉ PRODUKTY
•
•
•
•

partnerství „Právnická firma roku ČR“
partnerství „Právnická firma roku SR“
partnerství „Právník roku ČR“
partnerství konferencí a eventů, které pro naše klienty pořádáme i zcela on-line.
Během on-line vysílání lze pomocí chatovacího nástroje pokládat dotazy přímo
lektorům, kteří na ně v závěrečné diskusi odpovídají
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CENA ZA NAŠE PRODUKTY
A SLUŽBY

Námi nabízené produkty a cena za naše produkty odpovídají
kvalitě a velikosti cílové skupiny. V porovnání s cenou za
oslovení srovnatelné CS v referenčních médiích je CPT (cena
za tisíc oslovených čtenářů/uživatelů CS) o téměř polovinu
nižší.
Základní filozofií je nabídnout našim klientům maximální
užitnou hodnotu.
Klientům nabízíme možnost stát se také dlouhodobým
partnerem všech našich aktivit a produktů. Tato forma
spolupráce je mezi našimi klienty velmi oblíbená, neboť
si tak mohou navolit vlastní konfiguraci médií způsobem,
který optimálně odpovídá jejich potřebám a požadavkům,
a to vše i včetně možnosti partnerské prezentace v souvislosti
s oběma žebříčky. Touto cestou jsme schopni pro Vás za velice
výhodných podmínek na bázi měsíčního paušálu postavit
téměř neomezenou, dlouhodobou a maximálně efektivně
zacílenou komunikaci na skupinu „právníci“. Více informací
Vám velmi rádi poskytnou naši obchodníci.
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CENÍK INZERCE PRO WEB

Rozměry inzertních ploch na webu
www.epravo.cz a www.epravo.sk

1 000 x 100 (px)
300 x 100 (px)
300 x 300 (px)

300 x 600 (px)
633 x 250 (px)

Název inzerce

Formát

Cena za 1 měsíc

Leaderboard

1 000 x 100 (px)

69 000 Kč / 2 800 €

BigSquare

300 x 300 (px)

59 000 Kč / 2 400 €

Banner

300 x 100 (px)

29 000 Kč / 1 200 €

Rectangle

633 x 250 (px)

59 000 Kč / 2 400 €

Skyscraper

2* 120 x 600 (px)

69 000 Kč / 2 800 €

Branding

1 000 + 2* 120 x 600 (px)

99 000 Kč / 4 000 €

Hypertex

1 výraz

19 000 Kč / 800 €

Mailing
(45 000 respondentů)

html newsletter

19 000 Kč / 800 €

PR článek
(animated bar)

HP

49 000 Kč / 2 000 €

Video

do 30 minut včetně produkce

69 000 Kč / 2 800 €
Všechny ceny jsou bez DPH
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CENÍK INZERCE PRO MAGAZINE

Rozměry inzertních ploch
v EPRAVO.CZ MAGAZINE
1/1
210 x 297 mm
+ 5 mm spad

1/2
210 x 148 mm
+ 5 mm spad

1/2
105 x 297 mm
+ 5mm spad

1/3
70 x 297 mm
+ 5 mm spad

1/4
105 x 148 mm
+ 5 mm spad

Formát inzerce

Cena

1/1 – běžná strana

89 000 Kč / 3 600 €

vnitřní obálka (2)

99 000 Kč / 4 000 €

vnitřní obálka (3)

89 000 Kč / 3 600 €

vnější obálka (4)

109 000 Kč / 4 400 €

2/1 – bežná strana

129 000 Kč / 5 200 €

Advertorial inzerce

1/1

99 000 Kč / 4 000 €

PR prezentace s oborovým obsahem
pro subjekty podnikající v oblasti práva

1/1

39 000 Kč / 1 600 €

každá další 1/1 strana

19 000 Kč / 800 €

1/2 horizontální i vertikální

89 000 Kč / 3 600 €

1/3 vertikální

59 000 Kč / 2 400 €

1/4 tip epravo.cz (v rubrice)

19 000 Kč / 800 €

1/2 katalogová inzerce*

39 000 Kč / 1 600 €

1/4 katalogová inzerce*

19 000 Kč / 800 €

Person. newsletter**

9 900 Kč / 400 € /1000ks

Standardní strana image inzerce

Malé formáty image inzerce

Speciální formáty inzerce

Všechny ceny jsou bez DPH
ROČENKA ADVOKÁTNÍCH KANCELÁŘÍ
Ceny jsou stejné jako v případě magazínu, liší se pouze formát:
1/1 strany (vč. obálek)
1/2 strany vertikálně
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164 x 221 mm + 5 mm spad
180 x 221 mm + 5 mm spad

* zadní část magazínu
**A4 vložená do magazínu

Technické parametry k inzerci
HOTOVÉ DOKUMENTY PŘIPRAVENÉ K TISKU
Dokumenty PDF musí být vytvořeny pomocí programu Acrobat Distiller z postscriptového souboru
s kompozitními (nikoliv separovanými) barvami, v nastavení pro maximální kvalitu tisku – vložené bitmapové
obrázky rozlišení minimálně 300 dpi, bez komprese či downsamplingu. V dokumentu musí být postscriptovým
ovladačem vložena písma (případně mohou být převedena do křivek) a všechny použité barvy musí být
v režimu CMYK. Soubory PDF vygenerované přímo DTP aplikací nelze použít.
ILLUSTRATOR EPS
Dokumenty EPS (Encapsulated Post Script) musí obsahovat výhradně barvy v režimu CMYK a veškerá použitá
písma musí být převedena do křivek. Dokument musí být uložen s náhledem ve formátu TIFF (8bitový).
BITMAPOVÉ OBRÁZKY – TIFF, PHOTOSHOP EPS, JPG
Bitmapové dokumenty musí být uloženy v barevném režimu CMYK (v případě režimu RGB vydavatel neručí
za barevnou věrnost inzerátu), v rozlišení nejméně 300 dpi, při použití písma, obzvlášť v menších velikostech
je doporučeno nejméně 600 dpi. Soubory EPS musí být uloženy jako jednosouborové, bez komprese nejlépe
v binárním režimu. Soubory typu JPG musí být uloženy v maximální kvalitě, tedy s nejnižší možnou kompresí.
U inzerátů na spad je třeba přidat 5 mm pro ořez. V případě vazby V2 je u druhé a třetí strany obálky a také první
a poslední strany bloku vnitřku potřeba počítat se zmenšením šířky stránky o 4 mm od hřbetu, potřebné pro
vlepení bloku do obálky.
DOKUMENTY ZHOTOVENÉ V NAŠEM STUDIU
Inzerce pro naše klienty se připravuje pouze po předchozí dohodě. Podklady musí být našemu studiu předány
nejméně 5 pracovních dní před uzávěrkou předání podkladů inzerce. Za zpracování inzerátu se účtuje 15 % ze
základní ceny inzerátu.
PODKLADY
Veškeré texty musí být předány výhradně v elektronické podobě ve formátu RTF, případně DOC (Microsoft
Word) pro Windows. Předpokládá se, že předané texty jsou úplné, správné a neobsahují chyby či překlepy.
Pro obrázky a grafiku platí stejné technické požadavky jako pro hotové dokumenty. Při požadavku na použití
konkrétního písma je nutné toto písmo předat s podklady (formát Type1, případně TrueType pro Windows).
PŘEDÁVÁNÍ PODKLADŮ – E-MAIL
Podklady do celkové velikosti 20 MB mohou být zaslány elektronickou poštou. Soubory pojmenujte podle
názvu inzerátu/produktu. Totéž prosím uveďte v záhlaví zprávy. Inzerent plně ručí za správnost a bezchybnost
předlohy.
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KONTAKTY

EPRAVO.CZ, a.s.
Dušní 907/10
110 00 Praha 1
Česká republika
EPRAVO Group, s.r.o.
Zámocká 3
811 09 Bratislava
Slovenská republika
info@epravo.cz
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www.epravo.sk

www.epravo.cz

