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Zpravodajství

Byznys

Názory

Kultura

Lifestyle

Automagazín

INterNetový deNíK, Který BráNí  

svobodné občany a demokracii



internetový deník ForUm 24 jako celoformátové mé-

dium vznikl v lednu 2017. navazuje na úspěch inter-

netového deníku svobodné fórum, který začal fun-

govat v roce 2015 díky snaze skupiny demokraticky 
smýšlejících novinářů bránit prostor pro svobodné 
šíření informací v době, v níž významná česká média 
přestali plnit funkci nezávislé žurnalistiky, v důsledku 
vlastnických změn. Považujeme za klíčové pro demo-

kratickou budoucnost české republiky jako právního 
státu, vytvářet nezávislé zpravodajství, které se ne-

musí řídit zájmy v politice činných vlastníků médií. 

oligarchický systém zasahuje nej-
různějšími formami ostatní mé-

dia a  těžce poškozuje svobodu 
a  pluralitu v  české žurnalistice. 
my si klademe za cíl bránit veřej-
nost před autoritativním přístu-

pem k moci. naší sílou je kvalitní 
novinářská práce, která nepod-

léhá žádné politické moci a není 
ani pod vlivem zákulisních dohod 
českých oligarchů. 
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Čtenáři FORUM24:
Čtenáři jsou lidé s vyšším vzděláním, aktivním životem ze středně a vysokopříjmových skupin
59 % muži
41 % ženy 
47 % z velkých měst (nad 100 000 obyvatel) 
6 196 000 PV/měsíc
1 094 000 RU/měsíc
2 814 000 visits/měsíc

ceny bez dPH.
bannery je třeba dodat ve formátech HTmL5, sWF + GiF/JPG + cílová UrL. datová velikost do 50 kb. 
videobanner, ve kterém je přehráván televizní spot a jehož velikost je výrazně vyšší než povolené limity, je možný s příplatkem 30 %. 
další formáty možné po dohodě. 

zdroj: Google analytics, leden 2018

FORMát ROzMěR GaRance cPt  cena
Leaderboard 1000x200 300 000 400 120 000
branding dle dohody 300 000 550 165 000 
bigsquare 300x300 300 000 300   90 000
double bigsquare 300x600 300 000 350 105 000
skyscraper 160x600 300 000 225   67 500
rectangle 480x300 300 000 350 105 000
videoad dle TP 300 000 600 180 000
Pr článek      30 000 
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