
Reklama, která lidi baví! A vyhrává ceny

Seznam Native

Vždy součástí

Přes atraktivní obsah vyráběný na míru propojujeme naše publika se značkami.

53 let spolu Bydlete chytře Coming out Chuť letních zážitků s Birellem

Příklad projektu:

Pro více informací nás kontaktujte

SeznamNative@firma.seznam.cz

Nejlepší  
nízkorozpočtová kampaň

Nejlepší využití  
psaného slova

Studio  
roku

2021 2021 2021

Zlato Stříbro Stříbro

Osobnost  
nativní reklamy

Nízkorozpočtová  
kampaň

2021 2020

Bronz Stříbro

Video k oceněnému projektu  
 Čtvrti plné života

1,2+ mil.
Kč

Jako Zlatý +  
možnost článkového 
seriálu (5+ článků) 
- články se publikují 
postupně v průběhu 

celého roku a každý má 
své promo, možnost 
zapojení výzkumu, 

publikace v tematických 
přílohách Práva

Jako Zlatý +  
storytelling v rámci grafiky 

(vlastnoruční kresba 
prvků, složité animace, 3D 
modely) reagující na scroll 
a čtenářovu interaktivitu

Text

Grafika

Jako Zlatý +  
 tvorba vícedílného 

seriálu, který umístíme 
na televizeseznam.cz, 
episody publikujeme 
postupně a každá má 

své promo

Jako Zlatý +  
 tvorba vícedílného 

podcastu na míru, včetně 
grafiky a nahrání na 

Spotify a další služby, 
propojení s rádiem, 

tvorba microsite pořadu 
včetně proma

Jako Zlatý +  
práce s více influencery

Video

Audio

Práce s influencery

Garance PVs

Prémium

Nebo

Nebo

od
 600 tis.

Kč

Jako Stříbrný +  
možnost článkového 

seriálu (3 články) - články 
se publikují postupně 
a každý má své promo

Jako Stříbrný +  
možnost tvorby  

bannerů ke kampani  
(např. pro retargeting)

Text

Grafika

Tvorba videoobsahu se 
stopáží do 15 minut, 

navíc: možnost více verzí 
a následná publikace na 

klientových kanálech, 
možnost přípravy 

videospotů z natočených 
materiálů

Tvorba audio obsahu se 
stopáží do 30 minut

Jako Stříbrný +  
 zajištění vhodného 

influencera, včetně proma 
na jeho sociálních sítích

Video

Audio

Práce s influencery

100 000
Garance PVs

Zlatý 

Nebo

Nebo

od
 360 tis.

Kč

Jako Bronzový +  
práce v terénu

Jako Bronzový +  
práce fotografa, složitější 
animace nebo interaktivní 

prvky (např. test)

Text

Grafika

Tvorba videoobsahu se 
stopáží do 5 minut

Tvorba audio obsahu se 
stopáží do 5 minut

Jako Bronzový +  
práce fotografa  

a výjezd do terénu

Video

Audio

Práce s influencery

60 000
Garance PVs

Stříbrný

Nebo

Nebo

od
 300 tis.

Kč

Textové zpracování 
novinářem, včetně 

rešerše, korektury, editací 
a případných rozhovorů 

s experty/klientem

Atraktivní grafický kabátek 
včetně lehkých animací

Text

Grafika

Tvorba videoobsahu se 
stopáží do 2 minut

Tvorba audio obsahu se 
stopáží do 2 minut

Zahrnutí influencerů 
od klienta (do textu 

nebo grafiky)

Video

Audio

Práce s influencery

50 000
Garance PVs

Bronzový

Nebo

Nebo

Výběr jednoho z doplňkových formátů ve sloupci 
Při více prvcích v rámci jednoho projektu se navýší cena

200 000+
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