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→ Vila vnitřní krajina, autor: Marek Jan Štěpán
foto: Radek Úlehla/coatmen
aktualizace: 21 října 2021

Poslání
EARCH.CZ vznikl v roce 2002, tehdy jako e-ARCHITEKT.cz,
první denně aktualizovaný internetový portál věnujícící se
zpravodajství z oblasti architektury, designu a umění.
Za existenci bezmála 20 let let si vybudoval své
pevné postavení v internetovém světě a stal se
plnohodnotným architektonickým médiem.
Od roku 2012 EARCH.cz vydává artEcho →

Kongresové centrum Praha, autor: Jaroslav Mayer a Antonín Vaněk,
foto: Radek Úlehla/coatmen

Úvod
Internetová periodika obecně představují nejen aktuální formu přístupu
k informacím v dnešní době prakticky z jakéhokoliv místa, ale mohou
přispět k okamžité interakci čtenáře.

Právě takovou ctižádost má i EARCH.CZ, tradiční český
internetový magazín tematicky zaměřený primárně na
oblast architektury, ale také obecně na stavitelství,
design či IT technologie. EARCH.CZ poskytuje
platformu pro publikování informací i výměnu názorů,
které zatím neměly mnoho příležitostí a prostoru v tak
zvaných oficiálních médiích.

EARCH.CZ v denní periodě publikuje novinky primárně
ze světa architektury, přičemž se nezaměřuje
pouze na publikování autorských zpráv architektů
či tiskových zpráv, ale vytváří své autorské texty,
úzce spolupracuje s předními českými fotografy a
zároveň publikuje v rámci rubriky →EARCH.TV špičková
architektonická videa a filmy, na kterých se přímo
podílí tým EARCH.CZ.

Návštěvnost
EARCH.CZ si zakládá na publikování kvalitního odborného obsahu,
který zprostředkovává především odborné veřejnosti, praktikujícím
architektům, studentům architektury, ale i fanouškům architektury.
V průběhu let zaznamenává i díky aktivitě na sociálních sítích
stabilně narůstající zájem čtenářů.

→ Večná loviště, autor: Petr Hájek
foto: Radek Úlehla/coatmen

Návštěvnost per annum
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U Ž I VAT E L É

ZOBRAZENÉ STRÁNKY

ROK

766 355

414 444

1 279 464

2020

595 691

340 179

1 010 782

2019

509 216

251 324

907 530

2018

444 195

219 070

809 598

2017

369 979

187 005

717 440

2016

313 592

179 580

620 406

2015

281 715

155 289

608 627

2014

Návštěvnost 2021

NÁVŠTĚVY

U Ž I VAT E L É

ZOBRAZENÉ STRÁNKY

MĚSÍC

68 132

48 400

115 713

01/2021

70 000

50 479

121 131

02/2021

76 771

53 488

135 297

03/2021

64 673

45 726

112 975

04/2021

61 136

42 719

106 688

05/2021

51 430

36 236

86 223

06/2021

47 379

33 834

80 175

07/2021

49 479

34 867

86 451

08/2021

62 615

44 650

108 952

09/2021

Prezentace
EARCH.CZ nabízí různorodé možnosti prezentace

Kongresové centrum Praha, autor: Jaroslav Mayer a Antonín Vaněk,
foto: Radek Úlehla/coatmen

Reklamní pozice

Články

Sociální sítě

Standardem je vizuální prezentace ﬁrmy formou
široké škály prostorných bannerů.

Publikace referenčních či PR článků má
nezpochybnitelný přínos zejména v trvalosti
prezentace. Články jsou dlouhodobě dohledatelné
a zaindexované.

Využít můžete také potenciálu našich silných
sociálních sítí: na Facebooku máme přes 14 000
sledujících, na Instagramu pak 17 000 sledujících. Díky
tomu můžeme zaručit velmi zajímavý dosah.

Ceny bannerů v kombinaci s PR články, ostatními bannery, či při využití
delšího období plnění doznávají značných slev v rozsahu 25 %–65 %
z jednotkových cen.

Cena od: 4 000 Kč

Cena od: 1 000 Kč

Redakční zpracování článku

Produkční zajištění referencí

Referenční a PR články, které poutavě napíše
a kreativně dotvoří, popř. upraví či přeloží z cizích
jazyků, redakční tým EARCH.CZ ve spolupráci
s copywritery artEcho.

Redakce EARCH.cz díky svým úzkým vazbám
s architekty nabízí možnost zajištění referenčních
projektů. Vždy domluveno individuálně na základě
charakteru partnera a rozsahu spolupráce.

Cena od: 3 800 Kč

Cena od: 5 000 Kč

vizuální prezentace

Cena od: 4 900 Kč/20 000 impresí

obsahová prezentace

obsahová prezentace

sdílení obsahu na sociálních sítích

Cena za referenční článek o délce max 2 NS

obsahová prezentace

Medializace v českých
a světových médiích
obsahová prezentace

Při dlouhodobé a úzké spolupráci i v rovině
fotografické či audiovizuální nabízíme medializaci
zajímavých projektů v českých i světových médií.
Cena od: 15 000 Kč

Články jsou psány zpravidla v rozsahu do 2NS

Fotografické služby

Audiovizuální služby

Grafické služby

Našim partnerům v rámci spolupráce též nabízíme
špičkové fotografické služby. Ať jde o nafocení
referenčních staveb, produktů či jiné formy firemní
prezentace.

Díky úzké spolupráci se sesterskou produkční
společností Coatmen production nabízíme AV služby
– animovaná, produktová, imageová, architektonická,
dokumentární či reklamní videa nebo filmy.

Partnerům též nabízí pomoc v rovině grafického
designu. Ať se jedná o propagaci na naší platformě
EARCH.CZ (reklamní bannery) či přímo o prezentaci
partnera - knihy, propagační materiály, weby.

Cena: dle specifikace projektu

Cena: dle specifikace projektu

Cena: dle specifikace projektu

vizuální/obsahová prezentace

vizuální/obsahová prezentace

vizuální prezentace

Reklamní pozice
Standardem je vizuální prezentace inzerenta formou široké škály
prostorných bannerů. Reklamní bannery mají různé velikosti
a umístění v rámci stránek EARCH.CZ

→ Vila vnitřní krajina, autor: Marek Jan Štěpán
foto: Radek Úlehla/coatmen

A1
Leaderboard 970×90

Leaderboard
970×90

Large leaderboard
970×210

A2

A1
A2

PR

Billboard 970×250

B1 / B2

Square/Medium rectangle 300×300 (300×250)

C1

Square/Medium rectangle
300×300
300×250

B1

C1

Skyscraper 300×600 (160×600, 120×600)

D1

Rectangle big 970×310
Square/Medium rectangle
300×300
300×250

B2
Rectangle
970×310

D1
Ceny bannerů v kombinaci s PR články, ostatními bannery, či při využití
delšího období plnění doznávají značných slev v rozsahu 25 %–65 %
z jednotkových cen.

PR

Skyscraper
300×600
160×600

Skyscraper
300×600
160×600
120×600

Sociální sítě
Facebook, Google+, Twitter, Linkedin, Pinterest, Instagram.
Jsem všude tam, kde to žije architekturou.

Youtube

Instagram.com/earchcz

Twitter.com/earchcz

Pinterest.com/earchcz

1200 odběratelů
→

→

17 000+ sledujících
→

→

Facebook.com/earchcz
13 000+ sledujících
→

Spolupráce
Stavíme na dlouhodobé spolupráci. Spolupracujeme s předními
výrobci a dodavateli stavebních výrobků, materiálů a technologií,
s firmami, jejichž cílovou skupinou jsou architekti a projektanti.

→ Rodinný dům Kojetín, autor: Kamil Mrva
foto: Radek Úlehla/coatmen

Kontakt
Za EARCH.CZ stojí tým zkušených redaktorů, editorů a korektorů,
kteří jsou schopni Vám pomoci také s vaší on-line propagací v odborném
moderním internetovém médiu. Kontaktujte EARCH, kontaktujte nás!
Redakce EARCH.cz
Boršov 280/2
Praha 1 - Staré Město, 110 00

Jiří Kout

Matěj Beránek

Karolína Řeháčková

inzerce, obchod
šéfredaktor EARCH TV
kout@earch.cz
+420 775 600 959

šéfredaktor EARCH.CZ

inzerce, acount manažer
zástupce šéfredaktora
rehackova@earch.cz
+420 775 600 925

beranek@earch.cz
+420 721 685 029

