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NABÍDKA PRO PARTNERY 

CEVRO ARÉNA: 

CEVRO Aréna je platforma personálně a názorově propojená s vysokou školou CEVRO Institut 
založenou v roce 2006 v Praze. Chce být médiem, které přináší expertní názory na domácí i 
světové dění, podložené mnohaletou zkušeností odborníků, kteří patří k uznávaným 
personám českého veřejného života. Žádné české médium nedisponuje takovým množstvím 
špičkových "redaktorů" jako CEVRO Aréna. Redakci tvoří bývalí ministři , soudci, diplomaté, 
autoři ústavy a klíčových právních norem, bezpečnostní experti, úspěšní byznysmeni ad.  

AUTOŘI: 

Alexandr Vondra, gen. Jiří Šedivý, Cyril Svoboda, plk. Otakar Foltýn, Magdaléna Vášáryová, 
Aleš Špidla, Eva Škorničková, Tomáš Pojar, Roman Joch, Josef Šíma, Tomáš Pluhařík, Jiří Š. 
Cieslar ad. 

OFICIÁLNÍ SPUŠTĚNÍ PLATFORMY: 28. října 2020 

CÍLOVÁ SKUPINA: 

Vysokoškolsky vzdělané čtenářstvo aktivně se zajímající o veřejné dění. Čtenáři navázaní na okruh 
vysoké školy CEVRO Institut, think-tanku CEVRO a spřátelených organizací (ČIMIB, NATO Aktual, 
AOBP, ČISOK,…), čtenáři z široké (kyber)bezpečnostní a diplomatické komunity, veřejné správy a 
businessu. 

Jinými slovy: čtenáři, kteří vnímají svět v souvislostech, aktivně se angažují a brání polistopadové 
hodnoty svobody a demokracie.  

-------------------------------------------------------------------------- 

3 MĚSÍČNÍ INZERCE „HLAVNÍ PARTNER“: 

• banner Skyscraper (300X600) 
 

• banner Leader Board (970X210) 
 

http://www.cevroarena.cz/


 
 

• 2 články/rozhovory měsíčně (celkem 6) 
• logo s proklikem v sekci Partneři 

Cena: 30.000 Kč bez DPH na 3 měsíce 

3 MĚSÍČNÍ INZERCE „ZAČÍNÁME“: 

• banner Skyscraper (300X600) 
• 1 článek/rozhovor měsíčně (celkem 3) 
• logo s proklikem v sekci Partneři 

Cena: 12.000 Kč bez DPH na 3 měsíce 

3 MĚSÍČNÍ INZERCE „ZAČÍNÁME OPATRNĚ“: 

• banner Square (300X300) 
• 1 článek/rozhovor 

Cena: 6.000 Kč bez DPH na 3 měsíce 

 

METRIKA / VYHODNOCENÍ KAMPANĚ: 

• summary provozu po měsících 
• UTM tags, měření efektivity ve vlastní webové analytice 

 

KONTAKT CEVROARENA, s.r.o.: 

Jiří Š. Cieslar / šéfredaktor 

redakce@cevroarena.cz / 774 427 403 

Tomáš Pluhařík / technická podpora, metrika 

redakce@cevroarena.cz / 775 013 225 
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