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Co je Vinegret.cz

Vinegret.cz je mladý portál, který přináší různorodé informace o České republice v ruském 
jazyce. Našimi čtenáři jsou cizinci žijící na území ČR a zájemci o návštěvu země, o její kulturu 
a reálie. 

Винегрет - портал, 
который не приедается!

Několikrát denně publikujeme zajímavé selekce 
zpráv a článků ze sféry politiky, kultury, podnikání 
a pracovních vztahů, informujeme o důležitých 
změnách zákonů týkajících se cizinců, o událostech 
a akcích v Praze a větších městech, sdílíme vlastní 
zkušenosti a komunikujeme se čtenáři prostřed- 
nictvím sociálních médií. Naše redakce dbá na 
aktuálnost a čerstvost zpráv a ověřené informace, 
přístupnost webu ze všech zařízení a vstřícný 
přístup k uživatelům a klientům.

Těšíme se na spolupráci!
Partner@vinegret.cz



Náš recept 

Zpravodajství  /  Podnikání  / Zaměstnání / Studium / Zákony a změny legislativy

Víza a doklady  / Migrace  /  Seznámení se s Českem a Prahou / Život cizinců v ČR 

Cestování  /  Zábava a volný čas  /  Služby a  zboží pro rusky mluvící

Důraz na kvalitní obsah, čerstvé 
novinky, zajímavé selekce zprav

Responzivní design webu 
pro různé typy mobilních zařízení

Partnerství a spolupráce se čtenáři

+ 
+
+



56,9%

Kdo nás čte
Čtenáři portálu Vinegret.cz se zajímají o aktuální dění v České republice, aktivně se zapojují do 
společenských událostí, rádi komunikují. Jsou otevření novým zajímavým službám a nabídkám, 
sledují novinky a trendy.

43,2%
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ČR (50,7%)
Rusko (23,8%)

Ukrajina (9,4%)

Zdroje statistiky:
Google Analytics, 
prosinec 2015

65+

Jiné (16,1%)

věk uživatelů



Návštěvnost portalu
Již několik měsíců po spuštění portálu jsme zaznamenali vysokou aktivitu uživatelů na sociálních 
sítích - dávali nám vědět, že o Vinegret.cz mají zájem a projevovali k portálu důvěru. Méně než za 
rok se web dostal - co se týče dynamiky růstu - mezi lídry regionálních zpravodajských portálů v 
ruském jazyce (dle údajů analýzy Liveinternet.ru) 

Unikátních návštěvníků
měsíčně

 49088 128190
prohlížení stránek 

měsíčně
stálí uživatelé

47.2%
noví uživatelé

52.8%

Портрет аудиstále narůstá!

Statistika dle 
údajů:

Liveinternet.ru 
Top.mail.ru 
Google 
Analytics 
Yandex Metrica

http://top.mail.ru



● Sezonní akce a slevové nabídky

● Prodejní stránky pro zveřejnění nabídek

● Soutěže 

● Poradenství s experty 

● Dotazníky pro čtenáře

● Interakce s uživateli na sociálních sítích

● Textová reklama, odkazy 

Reklamní a PR možnosti
Vinegret.cz – je mladý a různorodý portál. Jsme otevřeni spolupráci a partnerství s podnikateli 
a organizacemi, které mají zájem o oslovení cílové skupiny rusky mluvící komunity.

● Bannery a nestandardní umístění

● Annonce a zvýraznění událostí 

● Speciální projekty

● Obrandování portálu

● Sponzoring

● PR a reklamní články 

● Advertorialy

● Vlastní rubrika

● Foto a video galerie

● Internetový magazín       + Váš vlastní nápad na propagaci



Annonce článku na hlavní 
straně portálu v liště 
zpráv bez foto / v TOP-4 
foto slideru / v TOP 
článcích dle temátu 

Bannery se umist'ují na 
hlavní straně nebo napříč 
celým portálem (na každé 

straně)

Obrandování - reklamní 
pozadí portálu s proklikem na 
článek nebo Váš web.

Rozměry a 
formáty bannerů:

240х90px / 240х180px
240х200px 240х240px 

240х360px / 240х400px 
780х90px 

Potřebujete umístit banner 
jiného formátu? 

            Máte zájem o kreativní reklamu?
Kontaktujte nás, 

určitě se domluvíme.

.jpeg / .png /.gif /.swf



Vinegret.cz - efektivní 
marketingový nástroj pro Vaše 
podnikání

Naše návštěvnost zaručuje 
zviditelnění Vaše nabídky 
v Česku i zahraničí.

Kreativní speciální projekty
a nestandardní umístění.

Organická integrace 
a propojení reklamního sdělení
s obsahem portálu

Výhodné reklamní balíčky
Inzerce bez konkurence - na rozdíl 
od českých portálů

Produkce reklamy a 
prodejních stránek
Naše reklamní oddělení se postará o 
komplexní provedení Vaší reklamní 
kampaně.

Lokalizace a překlad
Necháme Vaší značku mluvit plynule 
rusky. Využijte možnost lokalizace 
nabídky od profesionálních SEO 
copywriterů.

 a cenově přijatelný!



Těšíme se na spolupráci!

Kontakty reklamního oddělení

Tel: +420 608 55 00 66

E-mail: partner@vinegret.cz

www.vinegret.cz

mailto:partner@vinegret.cz

