
www.CZ.RU.com 
  
Informační portál v ČR v ruském 
jazyce.  Zde rusky mluvící 
obyvatelé České republiky 
najdou texty zákonů, vzory 
dokumentů, informace o 
provozu pražské hromadné 
dopravy, program kulturních a 
sportovních akcí, rubriku 
s inzeráty, články o památkách, 
katalog firem a mnoho dalších 
zajímavých a užitečných 
informací. 

 

www.CATALOG.ru.com  
 
KATALOG FIREM V ČR slouží k 
tomu, aby všichni rusky mluvící  
obyvatelé České republiky 
mohli rychle najít veškeré 
potřebné zboží a služby. Je to 
nová služba, pomocí níž se dají 
pohodlně uložit a vyhledat 
informace o Vaší firmě. A je 
jedno, jestli astupujete velký 
podnik, hledáte nové partnery 
pro rozvoj Vašeho obchodu, 
nebo jen děláte první kroky .  

Vydávání tiskovin  
v ruském jazyce 
Od roku 2008 vydáváme 
tiskoviny v ruském jazyce, 
zaměřené jak na rusky mluvící 
podnikatele, tak i na 
nepodnikající obyvatelstvo ČR. 
Zabývali jsme se projekty novin 
Děngi a Děngi Plus. V současné 
době vydáváme měsíčník 
Expert. Jsme přesvědčeni, že 
nikdo jiný neprosadí lépe Vaše 
podnikání mezi velkým počtem 
rusky mluvícího obyvatelstva v  
České republice. 
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B1               728x90 px 

B2               728x90 px 

B3               728x90 px 

        B4 
 
300x250px 

        B5 
 
300x250px 

        B6 
 
300x250px 

        B7 
 
300x250px 

        B8 
 
300x250px 

pozice velikost 
(pix) 

umístění cena / 
měsíc 

Kč 

cena / 
měsíc 
rotace 
 1 : 2 

B1 728x90 celý web 25 000 15 000 

B2 728x90 hlavní str 8 000 5 000 

B3 728x90 hlavní str 6 000 4 000 

B4 300x250 celý web 10 000 6 000 

B5 300x250 celý web 9 000 5 000 

B6 300x250 celý web 8 000 4 500 

B7 300x250 celý web 7 000 4 000 

B8 300x250 celý web 6 000 3 500 

Ceny jsou uvedeny bez DPH 



www.ruMEDIA.cz 
info@rumedia.cz   
+420 608 888 132 
 
 

 
 

Č3:  
ČLÁNEK NA  

STRÁNCE ČLÁNKŮ 

Č1, 2 opakování 

PR ČLÁNEK MŮŽE 
OBSAHOVAT 

FOTOGRAFIE A 
VIDEO 

 
 
 

PR články nabízí zadavatelům unikátní možnost oslovit cílovou skupinou 
textem doplněným nejrůznějšími grafickými doplňky, tj. tabulkami, grafy, 
obrázky či video. PR články nemají omezený rozsah a mohou být napsány 
samotným zadavatelem. 
Zadavatel může dodat text sám, nebo jej sestaví po domluvě s redakcí. 

Č2: ČLÁNEK 
V BLOKU 
HL. ZPRÁV 

Č1: 
ČLÁNEK V BLOKU 
HLAVNÍCH ZPRÁV 

Č1, Č2 OPAKOVÁNÍ 

Pozice Popis Cena / měsíc 
Kč 

Č1 Článek v bloku zpráv na hlavní 
stránce -velký náhled  

15 000 

Č2 Článek v bloku zpráv na hlavní 
stránce -malý náhled  

10 000 

Č3 Článek na stránce článků 2 500 
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