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Blog cn130.com je určen pro developery MFA, minisites a středních projektů. Najdou zde 
více jak 40 poučných článků a návodů, které jim pomohou nejen v začátcích. Blog byl založen 12. 
března 2009. Od té doby jej navštívilo více jak 15 tisíc návštěvníků. Jak následující graf ukazuje 
nejvíce lidí přišlo přes spřátelené stránky, anebo stránky které odkazovaly na zajímavé informace. 
Více jak 21% všech návštěv za celou dobu existence tvoří přímé přístupy lidí.

V současné době dosahuje cn130.com v průměru 3800 impresí za měsíc. Většinu tvoří stálý 
návštěvníci, kteřé mají blog ve svých čtečkách. Průměr odběratelů každý měsíc narůsta. 



Jak už bylo zmíněno na předchozí stránce, nejvíce návštěv pochází právě ze spřátelených 
stránek. Pernamentní výstup nadpisů RSS se nachazí na 404m.com, odkud také pochází nejvíce 
návštěv. Na druhém místě je webtrh.cz, kde se občas vysketne cn130.com jako zdroj informací. Za 
povšimnutí stojí i přístupy z google. Převážně se jedná o přístupy  z RSS čteček. 



Co se týká Search Engine traficu tak více jak 72% všech návštěv pochází z google.com. 
Pouze 24% je ze seznamu.

V následující tabulce je TOP 5 nejhledanějších frázý. 



Co se týká budoucnosti blogu. S narůstající návštěvnosti zde bude přibývat i rad pro 
developery. V následujících měsících zde budu publikovat minimálně 4 články za měsíc, což by 
mělo zajisti dostatečný potenciál pro narůstání návštěvnosti v dalších měsících. Články jsou 
pravidelně linkovaný do služeb linkuj.cz a vybraly.sme.sk, které slouží jako můstky na získávání 
nových návštěvníků skrz seznam.cz. 

Pokud koupíte reklamu na cn130.com nemusíte se bát o úpadek návštěvnosti právě naopak. 
Každý měsíc počet pravidelných čtenářů i impresí narůstá.

Reklamní cílení na blogu cn130.com je ideální pro prodejce majitele hostingu, prodejce 
domén, provozovatele služeb zabávající se SEO, webový designeři a softwarová řešení pro malé 
podnikatele jejichž příjmy pramení z prodeje a pronájmu reklamních ploch. Prostě cokoliv co by 
mohlo zaujmout developery malých projektů.



Reklamní plochy na cn130.com



Ceník reklamních ploch na cn130.com.

Druh Square Button
Rozměry 125x125
Pozice SQ1, SQ2 nebo SQ3
Podmínka Pouze grafický banner jpg, gif nebo png
Popis Jedná se o kvalitní umístění reklamního bloku hned nahoře. Zobrazuje se na všech 

podstránkách
Cena 100Kč/měsíc, minimální objednávka na 6 měsíců (během kampaně možné vyměnit za 

jiný)

Druh Full Banner
Rozměry 468x60
Pozice FB1
Podmínka Pouze grafický banner jpg, png nebo gif (neanimovaný)
Popis Klasický banner umístění vždy nad článkem. Zobrazuje se na všech podstránkách.
Cena 250Kč/měsíc, minimální objednávka na 3 měsíce (během kampaně možné vyměnit za 

jiný)

Druh Skyscaper
Rozměry 160x600
Pozice SKY1
Podmínka Pouze grafický banner jpg, gif nebo png nebo text, či kombinace (viz. popis)
Popis Grafický banner jpg, png nebo gif (neanimovaný), nebo/a textová reklama o 

maximálních rozměrech 160x600. Možno pronajmout i pro více reklamních ploch 
naráz. Popřípadě načítat přes javascript z Vašeho servu

Cena 300Kč/měsíc, minimální objednávka na 6 měsíců (během kampaně možné vyměnit za 
jiný)


