


Večerník Praha (zpočátku, až do roku 1991 Večerní Praha) byl pražský deník, který vycházel ve
všední dny. Jeho první číslo vyšlo 1. dubna 1955. V roce 1989 činil jeho průměrný náklad v pracovní 

den 130 000 výtisků. Byly to jediné noviny v metropoli, které se prodávaly kolportáží v ulicích města (z
asi 30 %). Periodikum obsahovalo zprávy a informace o Praze, ale počátkem roku 2005 se v něm

začaly objevovat také informace z oblasti bulváru. V roce 50. výročí (2005) Večerník Praha nakonec
zanikl transformací na bulvární deník Šíp.

Nová Večerní Praha není pokračováním historie, pouze ji připomíná. Zpravodajství, tiskové zprávy, 
novinky a zajímavosti z Prahy a středních Čech. Informace z kultury, akce a zábava. Fotozprávy, 

reportáže a rozhovory. To je Nová Večerní Praha.
Vychází v českém a anglickém jazyce.



Provozujeme i další webové stránky: 
www.ladylife.cz – magazín nejen pro ženy

www.sport19.cz – sportovní web
www.novinydne.eu - zpravodajství

Prezentujeme se na sociálních sítích:

http://www.vecerni-praha.cz/
http://www.sport19.cz/
http://www.ladylife.cz/
http://www.novinydne.eu/
http://www.ladylife.cz/
http://www.sport19.cz/
http://www.novinydne.eu/
https://www.facebook.com/Nov%C3%A1-Ve%C4%8Dern%C3%AD-Praha-596182637495280
https://www.instagram.com/novavecernipraha/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2L7hfdP8DG95i0XeMwXkScExv-uUktuG
https://twitter.com/nova_praha
https://nova-vecerni-praha.medium.com/


Cena inzerce Nová Večerní Praha

Banner v levém či pravém sloupci 80x300 px
Banner v levém či pravém sloupci 190x300 px
Banner v levém či pravém sloupci 350x300 px
Banner v levém či pravém sloupci 720x300 px

Zveřejnění (PR) článku
Zveřejnění PR článku na třech webech

Topované články po dobu pěti dní 

Soutěž (doba trvání jeden až tři týdny) 

Výroba banneru

2.000,- Kč
3.800,- Kč
4.900,- Kč
6.500,- Kč

2.000,- Kč
4.000,- Kč

1.000,- Kč

cena smluvní dle konkrétních podmínek

od 400,- Kč

Nabídka pro dlouhodobou spolupráci (minimálně tři měsíce): 

Předplacený balíček deseti PR článků na večerní-praha.cz

Předplacený balíček deseti PR článků na třech webech

6.000,-Kč měsíčně

12.000,-Kč měsíčně

Stálé místo na první straně (top šest) pro PR články, které se obměňují dvakrát týdně, minimální objednávka je na 4 týdny (8 článků) 

Stálé místo na první straně (top šest) pro PR články, které se obměňují dvakrát týdně, minimální objednávka je na 12 týdnů (24 článků) 

PR článek může obsahovat maximálně tři odkazy.

Články nejsou označeny jako "reklama", "sponzorováno", "inzerce", po uplynutí doby zveřejnění zůstávají v archívu, nejsou mazány.

15.000,-Kč

36.000,-Kč

Ceny jsou za zveřejnění banneru na 10 dní na první straně. Ceny jsou koncové, nejsme plátci DPH. Zajímavé ceny při objednávce na delší období. 

Zveřejnění článků a bannerů na sociálních sítích Facebook a Twitter je zdarma.

Články jsou sledovány systémem Monitora.

https://monitora.cz/


Nová Večerní Praha - statistiky webů za období 1.7.2021 – 31.12.2021

* Web v provozu od 23.4.2021
Zdroj: Google Analytics, Search Console

Počet uživatelů Průměrný počet uživatelů (měsíčně) Počet zobrazených stránek / imprese

www.vecerni-praha.cz 508 392 110 998 3 831 000

www.sport19.cz 155 628 37 610 478 500

www.ladylife.cz 157 320 41 689 455 400

www.novinydne.eu * 66 240 14 352 10 950

http://www.vecerni-praha.cz/
http://www.sport19.cz/
http://www.ladylife.cz/
http://www.novinydne.eu/


Topované články

Bannery
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