
Behej.com s.r.o.,  
Creative Gate, Jindřišská 5,  
110 00 Praha 1, inzerce@behej.com

běhej.com
PORTFOLIO

WEB

125 000 
UNIKÁTNÍCH NÁVŠTĚVNÍKŮ MĚSÍČNĚ

1 000 000
POČET SHLÉDNUTÝCH STRÁNEK MĚSÍČNĚ 

ČASOPIS
12 000 ČTENÁŘŮ

10 000 NA WEBU

2 000 TIŠTĚNÁ VERZE

26 000 
REGISTROVANÝCH UŽIVATELŮ

E-MAIL

  Nabízíme vysoce atraktivní, bonitní 
a loajální cílovou skupinu čtenářů.

  Jednou schůzkou či telefonátem 
pořešíte propagaci ve více kanálech.

  Vytipujeme a přesně zacílíme vaši 
skupinu zákazníků.

  Doporučíme vhodný mix promo nástrojů 
podle vašich potřeb.

  Poradíme s načasováním a skladbou 
propagace.

  Výrazně slevíme z ceníkových cen 
u stálých a velkých inzerentů.

6. MÍSTO V KATEGORII 
ZÁJMOVÉ WEBY

FACEBOOK
PŘES 17 000 FANOUŠKŮ

16 000 BĚHEJ.COM

1 000 TRIATLONY.COM

  Spojíme síly s pořadateli 
sportovních akcí 
a nabídneme propagaci na 
místě.

  Dodáme přesné statistiky 
a výsledky promo kampaní.

  Zprostředkujeme kontakt na 
vhodné obchodní partnery. 

  Umíme doporučit kvalitní 
a spolehlivé grafiky.

  Máme přehled o kvalitních 
a levných tiskárnách.



VZDĚLÁNÍ:  
středoškolák, vysokoškolák
HLAVNÍ REGIONY:  
Praha, Brno, Ostrava
ČISTÝ PŘÍJEM DOMÁCNOSTÍ:  
přes 35 000 Kč
NEJČASTĚJŠÍ SPORTY:  
běh, cyklistika, běžky, plavání, 
turistika, hory, lyže, posilovna
(zdroje: Netmonitor, vlastní průzkumy)

běhej.com
KDO JSME

STŘEDNÍ VĚK
25 LET

NAŠI NEJVĚTŠÍ 
INZERENTI

  Jsme sami sportovci, nevznikli jsme jako 
business projekt bez vztahu k oboru.

  Jsme na trhu od roku 2006, nejdéle ze všech 
podobných mediálních uskupení.

  Opíráme se o silnou komunitu sportovců, 
máme rušné a korektní diskusní forum.

  Sdružujeme desítky blogerů.
  Snažíme se být progresivní - jako první 
v oboru jsme začali komunikovat na 
FB, prodáváme obsah na tabletech 
a telefonech.

  Provádíme i nevýdělečné aktivity, např. 
zcela unikátní tabulkový servis a žebříček 
běžců.

  Ze stovek běžeckých akcí přinášíme fotky.

NÁŠ TYPICKÝ 
ČTENÁŘ

50 % MUŽI, 50 % ŽENY

30 LET

35 LET

FACEBOOK
WEBY

ČASOPIS



WEBYběhej.com

(zdroj: Google Analytics)

Běhej.com
120 000 UNIKÁTNÍCH NÁVŠTĚVNÍKŮ

950 000 SHLÉDNUTÝCH STRÁNEK MĚSÍČNĚ

(zdroj: odhad)

Běžkuj.com
20 000 UNIKÁTNÍCH NÁVŠTĚVNÍKŮ

180 000 SHLÉDNUTÝCH STRÁNEK MĚSÍČNĚ

(zdroj: Google Analytics)

Triatlony.com
6 000 UNIKÁTNÍCH NÁVŠTĚVNÍKŮ

40 000 SHLÉDNUTÝCH STRÁNEK MĚSÍČNĚ



HARMONOGRAM 2015

ČASOPIS 
ZAKOUPÍTE 
I V ONLINE 
TRAFICE:

ČASOPIS

Číslo prodej

Běhej.com číslo 39 19. 2. 2015

Běhej.com číslo 40 Termínovka 19. 2. 2015

Běhej.com číslo 41 16. 4. 2015

Běhej.com číslo 42 4. 6. 2012

Běhej.com číslo 43 13. 8. 2012

Běhej.com číslo 44 17. 9. 2015

Běhej.com číslo 45 22. 10. 2015

Podpora prodeje: vlastní databáze 26 000 běžců, web a časopis, 
promo online trafiky, bonusy k předplatnému, vzájemné promo s jinými 
outdoorovými tituly, promo na závodech

běhej.com

online trafiky

78 %

VIP

sportovní prodejnypředplatitelé

9 %
5 %

8 %

12 000 ČTENÁŘŮ

10 000 NA WEBU

2 000 TIŠTĚNÁ VERZE

80PRŮMĚRNÝ 
POČET STRAN 

7x ročněPERIODICITA

PRODEJNÍ 
KANÁLY:



běhej.com

Ceny bez DPH.

Přehled více než tisícovky běžeckých 
závodů na území České a Slovenské 
republiky, který je každoročním 
vodítkem při výběru sportovních cílů. 
Ideální nejen pro pořadatele běhů, 
ale i pro inzerenty hledající netradiční 
formy propagace – tuto ročenku 
používají běžci po celý rok!

Propojení s online databází na webu 
www.behej.com nabízí unikátní 
kombinaci výhod přehledné 
a všudypřítomné tištěné verze a po 
celý rok aktualizované verze na webu.

•  Vychází koncem února, na začátku 
běžecké sezony.

•  Kromě distribuce předplatitelům 
připraven prodej i kusově přes web, 
na běžeckých závodech a přes 
online trafiky.

•  Základní cena za uvedení závodu: 
200 Kč, zvýrazněný záznam 400 Kč.

•  informace: inzerce@behej.com

1/1
na spad: 
148 x 210 mm
(po ořezu) + 3 mm 
na všechny strany

1/2 ŠÍŘKA
na spad: 
148 x 105 mm
(po ořezu) + 3 mm 
na všechny strany

1/2 VÝŠKA
na spad: 
74 x 210 mm
(po ořezu) + 3 mm 
na všechny strany

A5 FORMÁT

120 stranROZSAH

CENA: 
10 000 Kč

CENA: 
6 000 Kč

CENA: 
6 000 Kč

TIŠTĚNÝ
SPECIÁL

12 000 ČTENÁŘŮ

10 000 NA WEBU

2 000 TIŠTĚNÁ VERZE



Online banery doporučujeme ve formátu pohyblivých GIFů. Flashové 
banery SWF se nemusí správně zobrazit na mobilních zařízeních značky 
Apple. Velikost souboru prosím do 100 kB.

Technický popis grafiky brandingu pozadí:
  Pozadí i stránka jsou centrovány.
  Šířku pozadí doporučujeme 2 158 px, ale lze i širší.  
Užší nedoporučujeme.

  Naše stránka má šířku 975 px. Od horního okraje je vzdálena 155 px 
a pozor na navigační tlačítka výšky 42 px, která mohou překrýt vaši 
grafiku!

  Výška pozadí je libovolná, ve spodní části grafika přechází do jedné 
barvy.

  Celkově by dodaný grafický soubor (JPG) neměl překročit 600 kB.
  Nezapomeňte uvést URL odkazu.
  Pokud máte vlastní měřící kód (javascript, obrázek), zašlete spolu 
s grafikou pozadí.

Ceny bez DPH.

CENÍK 
INZERCE 

ONLINE INZERCE
Formáty inzerce Cena za 150 000 zobrazení
920×100, 300×300, 300×250, 
120×600 10 000 Kč

branding pozadí 15 000 Kč

běhej.com

Standardní formáty a obálka

½ 6 000 Kč

1/1 10 000 Kč

obálka 15 000 Kč

Slevy z běžných cen poskytujeme 
v závislosti na finančním objemu inzerce.

1/1
na spad: 
210 x 297 mm
(po ořezu) + 3 mm 
na všechny strany

1/2 ŠÍŘKA
na spad: 
210 x 148 mm
(po ořezu) + 3 mm 
na všechny strany

1/2 VÝŠKA
na spad: 
105 x 297 mm
(po ořezu) + 3 mm 
na všechny strany

TIŠTĚNÁ
INZERCE

WEBOVÁ SOUTĚŽ S PR SDĚLENÍM
Nabízíme výhradně soutěže na webu. Připraveny jsou v součinnosti 
se zadavatelem a mohou obsahovat i představení produktu či služby. 
Zadavatel po skončení obdrží emailové adresy výherců.

Cena

15 000 Kč + ceny výhercům

Grafická příprava inzerce: za návrh a přípravu inzerátu našimi grafiky 
účtujeme poplatek minimálně 900 Kč a maximálně 5 000 Kč.

Kontakt: Petr Antoníček, tel.: 775 610 755,  
e-mail: petr@studioantonicek.cz



běhej.com
PLÁN OBSAHU 

2015
ÚNOR
PRODUKTY: 
  smart watches pro běh
  přehled online tréninkových deníků 

RÁDCE: 
  jak si vybrat reálný cíl do začátku, abyste u běhu 
zůstali napořád

TRÉNINK:
  vše o profi tréninku v kostce

ZDRAVÍ:
  výživa pro intenzivní trénink
 nejčastější zranění

INZERTNÍ TIPY: 
  běhací pásy, boty pro první běh (cena/kvalita), 
běžecké speciálky, textil, sportovní výživa

DUBEN
PRODUKTY: 
  univerzální boty na běhání za rozumnou cenu

RÁDCE: 
  jak vybrat boty do začátků
  přehled aplikací pro běžce a motivačních gadgetů

TRÉNINK:
  trénink na pětku a desítku pro začínající

ZDRAVÍ: 
  bota a zdraví chodidla (sklon…), vztah těla a duše 
(celostní pohled)

INZERTNÍ TIPY: 
  boty pro první běh (cena/kvalita), běžecké speciálky, 
závody pro začátečníky a hobby běžce, motivační 
gadgety, sporttestery pro začátečníky

ČERVEN
PRODUKTY: 
  test maximalistických bot
  přehled běžeckých batohů a doplňků pro horský běh

RÁDCE: 
  když začnete brát trénink seriozněji, jak plánovat 
delší závody

TRÉNINK:
  analýza tréninku v prvním pololetí a z výsledků 
doporučení pro druhé, laktátová křivka

ZDRAVÍ: 
  akupresurní body pro běžce, cvičení síly v přírodě

INZERTNÍ TIPY: 
  brýle, pitný režim, relaxační boty, boty do terénu, 
elektrostimulátory, trénink top sportovců, sportovní 
výživa, triatlonové speciálky, chladivé funkční prádlo, 
kompresní prádlo, profi sporttestery, zátěžové testy

SRPEN
PRODUKTY: 
  test funkčního spodního prádla
  přehled sporttesterů s tepovkou

RÁDCE: 
  jak nestárnout (běh po 50)

TRÉNINK:
  trénink běhu do schodů

ZDRAVÍ: 
  veteránská témata (výživa, cvičení, bolesti)

INZERTNÍ TIPY: 
  silový trénink, sporttestery pro veterány (tepovka), 
výživa pro starší

ZÁŘÍ
PRODUKTY: 
  boty na rychlé krosy
  přehled treter

TRÉNINK:
  trénink na 1500m pod šest minut

ZDRAVÍ: 
  elektrostimulátory, výživa k rychlé regeneraci

INZERTNÍ TIPY: 
  krosovky do sucha i do bláta, tretry, lehké bundy, 
sportovní výživa, elektrostimulátory, zátěžové testy

ŘÍJEN
PRODUKTY: 
  top sporttestery s gps
  přehled čelovek

RÁDCE: 
  jak a s čím běhat ve tmě a zimě

TRÉNINK:
  trénink na jarní půlmaraton za 1:40

ZDRAVÍ: 
  regenerační akupresura

INZERTNÍ TIPY: 
  čelovky, zimní oblečení s reflexními prvky, silniční 
objemové boty, běžky, běhací pásy, funkční prádlo na 
zimu, rehabilitace

Plán je rozdělen do jednotlivých vydání tištěného časopisu, ale bude doprovázen souvisejícími články na webu



běhej.com
NAŠE 
TIPY

Na základě jednoho baneru či inzerátu 
se většinou nic hmatatelného nestane. 

Buďte trpěliví, dejte zákazníkům delší časový 
prostor pro reakci. Využijte nabídky delších 
a promyšlenějších promo kampaní, paradoxně tak 
možná i ušetříte!

Chcete dát vědět o sobě? Své firmě? Své 
značce? Svém produktu? To vše je třeba mít 

ujasněno, než poptáte ceník inzerce. Dejme si 
čas na schůzku a na ní vše proberme. Vyhneme 
se tak oboustrannému zklamání a nenaplnění 
nenaplnitelných 
očekávání!

Prý jsme drazí a jinde 
oslovíte za méně 

peněz více lidí. Možná, 
ale ne více sportovců. 
Když si vezmete do 
ruky kalkulačku, vyjde 
vám, že nabízíme 
nejlevnější a nejkvalitnější 
dlouhodobé zacílení 
a balík rad, tipů 
a doporučení zdarma 
k tomu!

Baner na webu „není 
vidět“? Frekvenci 

zobrazování řídí inzertní 
systém třetí strany 
(v našem případě Google Doubleclick), my do 
něj zadáme vámi objednané počty zobrazení 
a snažíme se i baner cílit do různých sekcí webu, 
aby lepším zacílením „natočil“ více prokliků, o které 
vám asi primárně jde. Řada inzerentů se chce 
prostě jen vidět, že u nás inzeruje. Pak nastavíme 
nárazové zobrazení baneru, ale brzo se vyčerpají 
dohodnuté počty zobrazení a efekt u čtenáře/
zákazníka se tím ztratí!

Někdo uvažuje: Udělám jednu testovací 
kampaň a pak se rozhodnu. Zcela chápeme 

vaše obavy, ale upozorňujeme předem, že 
toto je spíše cesta k omylu. Pokud váháte 
a chcete si ověřit statistiky úspěšnosti vašeho 
baneru, můžeme se dohodnout na bezplatném 

dvoutýdenním testování. Předesíláme však, že 
nikdo nikdy nezbohatl na základě jednorázové 
propagace, ať to byl jakýkoliv promo instrument. 
Chcete to trpělivost a hlavně podnikatelskou 
koncepci!

Říkáte si: Chci ušetřit a baner si udělám vlastní, 
kamarád mi pomůže. Je to čistě na vás, ale 

my vám umíme nabídnout za přijatelné náklady 
profi grafiku a zkušenosti, jak baner či inzerát do 
časopisu koncipovat, aby více zaujal a sdělil vše, co 
potřebujete!

Tištěná média jsou 
prý inzertně mrtvá. 

Nemyslíme si to, i proto 
nadále děláme časopis. 
Ano, jeho náklad je menší 
oproti počtu čtenářů 
webu. I proto jsme jej 
z velké části uvolnili 
zdarma pro návštěvníky 
webu a zpoplatnili jeho 
klíčové části, tedy obsah 
s přidanou hodnotou 
(testy, trénink, zdraví). 
Váš inzerát se tak zobrazí 
více než deset tisícům 
očí a to v rozměrech 
podstatně větších, než 
je tomu u klasického 
webového baneru.

U tištěných médií se často zapomíná i na 
jednu „drobnost“: i po čase můžete inzerát 

ukázat, například svých sponzorům (v inzerátu 
jste uvedli jejich logo), zahraničním centrálám 
anebo obchodním partnerům ve vašich 
vlastních prezentacích. Pokud sponzorujete 
význačnou sportovní osobnost, můžete jí 
v printu „poděkovat“ krásným inzerátem. Toto 
web ještě moc neumí! Investice do reklamy 
v tisku je navíc dlouhodobá, i po letech si může 
výtisk najít nového čtenáře, či „jen“ připomene 
dlouhodobému, že jste v oboru již nějaký ten 
pátek, což svědčí o vašich schopnostech 
a solidnosti. Bohužel ani toto se web ještě 
nenaučil zprostředkovat!


