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 hlavní strana stream
tech.tv

Cíl StreamTech.tv

Krátkodobá spolupráce:

StreamTech.tv

Akce Týden - 4 000 Kč bez DPH

     7 videí na homepage StreamTech.tv
     Banner na homepage StreamTech.tv
     Vydání StreamTech.tv news pouze s Vašimi        
     videi a texty
     Informace ze StreamTech.tv News se dosta-
    nou pravidelným odběratelům našich News   
     Společnost je nepřehlédnutelná po celý týden
     Přímý odkaz na Vaše webové stránky přes  
     Váš banner

Pop-up banner - 1 500 Kč bez DPH / týden 

Activní ikona - 5 000 Kč bez DPH / měsíc

Newsletter a sociální sítě
     1 zpráva 2 000 Kč / vydání
     2 zprávy 3 000 Kč / vydání

Internetová videoprezentace určená pro sdílení videí 
zaměřených na techniku, technologii, průmysl                     
a zajímavosti s technickou tématikou pro odborníky                
i laickou veřejnost.
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FULL BANNER / do velikosti 680x80 px, formát JPG, GIF
VIDEA / formát mp4
AKTIVNÍ IKONA / velikost 88x31 px, formát JPG, GIF
BUTTON / velikost 192x100 px, formát JPG, GIF
HALF BANNER / velikost 234x60 px, formát JPG, GIF

Podpořit prezentaci �rem, jejich produktů a techno-
logií. Firmy se tak mohou cíleně prezentovat a aktiv-
ně využít svá promo videa.

Dlouhodobá spolupráce:

Pro�l �rmy - 6 000 Kč bez DPH / rok 

+  Neomezená možnost vkládání videí
+  Aktivní odkaz na Vaše webové stránky
+  Kontakty na Vaší společnost přímo u videí
+  Pravidelná propagace v Streamtech.tv News
+  Uveřejňování Vašich videí na hlavní stránce 
+  Uveřejňování Vašich zpráv v sociálních médiích 
+  Jste vidět v průběhu celého roku
+  Postupné zvyšování povědomí o Vaší značce

Bannerové pozice  - Full banner, Half banner

Vyzkoušejte StreamTech zdarma:
+ Upload videí společnosti a názvu �rmy na portál 
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technika v pohybu ... 

5

4



www.streamtech.tv
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MediaMax s.r.o.
Brandlova 1685/9, 702 00 Ostrava 

Česká republika

e-mail: streamtech.tv@ccb.cz
telefon: +420 553 810 130

fax: +420 597 579 159 

Business & Marketing

Bc. Josef Nudera
Manažer inzerce

e-mail: nudera@ccb.cz
telefon: +420 553 810 133
mobil: +420 602 578 735

Obchodní oddělení

Monika Ševčíková
Manažer projektu

e-mail: sevcikova@ccb.cz
telefon: +420 553 810 135
mobil: +420 724 450 927

Zuzana Szebestová
Manažer inzerce

e-mail: szebestova@ccb.cz
telefon: +420 553 810 130
mobil: +420 724 049 577


