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Při větších objednávkách nebo volných kapacitách lze domluvit slevy. (Ceny jsou bez DPH.) Podmínky pro inzerci na 
anglické verzi Lezce CzechClimbing.com lze domluvil individuálně.

Návštěvnost:
Denní návštěvnost webu www.lezec.cz dle Toplist duben 2019: přes  5000 návštěvníků denně (viz www.toplist.cz):

Měsíční návštěvnost webu www.lezec.cz dle Google Analytics v dubnu 2019 přes 40.000 unikátních návštěvníků:
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Na této stránce je příklad rozložení
bannerů a jejich pojmenování.

Textový reklamní odkaz bude v
levém nebo pravém sloupečku.

Zobrazení reklamy zajišťujeme
reklamním systémem, který
vygeneruje potřebné statistiky
zobrazení banneru a prokliků.

V případě zájmu reklamní banner
graficky zpracujeme (cena za
jednoduchý banner 1000 Kč, jinak
dohodou).

Nabízíme rovněž možnost umístění
PR článků v pravém sloupci hlavní
stránky označených slovem -
reklama-. V případě, že článek
nemá žádnou prioritu a pouze
propluje hlavní stránkou (garance
jeden týden), je cena za uveřejnění
tohoto článku 2 000 Kč.

Testy outdoorových výrobků
děláme dle dohody.

Mezi inzerenty na Lezci  jste  mj. mohli
vidět jak oborové značky jako: Hudy
Sport, Singing Rock, Hannah, tak
obecné: Škoda Auto, Nissan, Allianz a
jiné.

Obchodně portál Lezec.cz zastupuje agentura KIERO s.r.o. 
Obchodní tým koordinuje Stanislav Holec (email: standa@lezec.cz, tel: +420 602 656 394). 

Kontaktní údaje: KIERO s.r.o.,  Běchorská 666/77, 193 00 Praha 9, IČ: 24167029, DIČ: CZ24167029
Tel: +420 212 241 298
Bankovní účet: 2400177656/2010

O serveru Lezec.cz a Czechclimbing.com
Server Lezec.cz vznikl přerodem původních lezeckých stránek vysokoškolského oddílu sportovního lezení USK Plzeň a 
zaregistrováním domény lezec.cz 31.5.2000. Prvotním záměrem zakladatelů bylo přinášet nové informace o 
sportovním lezení v Česku i v cizině, poskytovat lezecké průvodce a mapky a sestavit a zveřejnit databázi lezeckých 
cest, avšak rostoucí zájem o tyto stránky předčil původní očekávání a přiměl tvůrce k dalším rozšířením. Na webu se 
tak objevilo denní zpravodajství, vznikla anglická verze a záběr se ustálil na aktuálním zpravodajství ze světa hor, 
závodů, skal a boulderingu. Kolem tohoto dění se vykrystalizovala velmi aktivní lezoucí komunita a posílil se tým 
editorů. Úspěšnost portálu se odrazila na raketově vzrůstající sledovanosti. Již po mnoho uplynulých let je Lezec.cz 
nejsledovanější český web o horolezectví. Denně jej navštíví v průměru 5000 unikátních návštěvníků 
zaměřených na lezení a měsíčně je zhlédnuto cca 500.000 stránek. V Toplistu - veřejném žebříčku 
nejnavštěvovanějších stránek se pohybuje mezi nejnavštěvovanějšími sportovními weby.
Lezec.cz je členem mezinárodní asociace horolezeckých webů ClimbWeb.net a hlavním mediálním partnerem 
Českého horolezeckého svazu (ČHS) pro internet.

Server Lezec.cz provozuje a technicky zajišťuje firma EnergyCloud Trade, s.r.o.

O společnosti EnergyCloud Trade, s.r.o.
Společnost EnergyCloud Trade, s.r.o. se zabývá širokou paletou IT služeb od plánování a realizace sítí přes dodávky 
počítačů, připojení na internet, s tím spojené veškeré zabezpečení, až po webové prezentace, redakční systémy, 
satelitní projekty, docházkové systémy, inteligentní domy a mnoho dalšího.
Obchodní jméno:
EnergyCloud Trade, s.r.o.
Sídlo:
Studentská 1837/50
32300 Plzeň 1
Kontakt: Petr Holub
Telefon: 777256128
E-mail: hop@lezec.cz
IČ: 29159156
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