
2021 Czech Internet Forum

21& & 3.0



•16 kategorií •142 nominovaných projektů •155 odborných porotců

•90 000 hlasujících čtenářů• 400 VIP hostů na slavnostním vyhlášení

• nominace: 13. července – 18. srpna

• hlasování: 23. září – 1. listopadu

• slavnostní vyhlášení: 25. listopadu

HARMONOGRAMKŘIŠŤÁLOVÁ LUPA V ČÍSLECH

16. ročník
Cena českého Internetu

anketu pořádá

2021



Co vám přinese partnerství Křišťálové Lupy
• podporu vaší značky během 4 měsíců kampaně  • oslovení mailem i na webu 90 tisíc lidí, kteří se zapojí 

do průběhu ankety • kreativní podporu vaší značky na slavnostním galavečeru za účasti 400 VIP osobností 

českého internetu • viditelnost vaší značky v přímém přenosu slavnostního galavečera na webu České televize  

• VIP pozvánky na slavnostní galavečer



Czech Internet Forum

21

pořadatel: produkce: www.tuesday.cz 

12. října, Konferenční centrum City, Praha

16. ročník    250 účastníků    20 přednášejících

Trendy, zkušenosti a příběhy českého online světa.
V jeden den, na jednom místě.



Hlavní témata
• autorské právo, přebírání obsahu na internetu
• obsah na internetu – možnosti distribuce, 
   monetizace, role sociálních sítí a dalších 
   platforem při akvizici zákazníků
• obchodní modely publisherů
• přehled vývoje reklamního trhu
• měření, webová analytika a práce s daty
• nové reklamní formáty, personalizovaná 
   reklama 
• video, sociální sítě a chatovací platformy
• kyberbezpečnost, boj s fake news 

Cílová skupina
• CEO, majitelé a ředitelé firem
• marketingoví ředitelé a manažeři
• projektoví ředitelé a manažeři
• produktoví ředitelé a manažeři
• zástupci vydavatelství
• odborníci z mediálních a specializovaných 
   agentur
• provozovatelé webů
• internetoví podnikatelé



Hlavní témata
• telekomunikace, mobilní operátoři
• kybernetická bezpečnost
• e-government, státní správa
• e-commerce, podnikání na internetu
• start-upy
• kryptoměny
• finanční technologie 
 
Cílová skupina
• leadři českého internetu
• CEO, majitelé a ředitelé firem
• produktoví ředitelé a manažeři
• odborníci z mediálních agentur
• provozovatelé webů
• internetoví podnikatelé 
• zástupci státní správy

Formát: A4 
Rozsah: minimálně 64 stran
Náklad: 2 500 ks
Termín vydání: září/říjen 2021

Server o českém Internetu v papírové podobě

3.0



Staňte se naším partnerem a využijte možnosti partnerství
na maximum: Generální partnerství 

Křišťálová Lupa

650 000 Kč
branding webových

stránek ankety
konkrétní nabídka 

hlasujícím v poděkování
na webu a v mailu

prezentace na slavnostním 
vyhlášení (součástí scény)

konkrétní nabídka 
hlasujícím – samostatný 

mailing

zástupce v odborné
porotě

partner kategorie

20 vstupů
na slavnostní vyhlášení

225 000 Kč

rozhovor v rozsahu 
4 stránky

125 000 Kč

logo na obálce
2. nebo 4. strana obálky

Czech Internet Forum Lupa.cz

prostor pro 
prezentaci na

konferenci do 10 m2

roll-up
přednáška

soutěž
reklama  v mailingu

účastníkům

20 vstupů

Dále získáváte:
. logo na webu konference . logo v mailingu . logo v místě konání konference . možnost distribuce
vlastních propagačních předmětů . poděkování moderátorem . kompletní summary po konferenci

vaše cena
850 000 Kč



Staňte se naším partnerem a využijte možnosti partnerství
na maximum: Hlavní partnerství 

Křišťálová Lupa

300 000 Kč

10 vstupů
na slavnostní vyhlášení

155 000 Kč 70 000 Kč

3. strana obálky
rozhovor v rozsahu 

2 stránky

Czech Internet Forum Lupa.cz

prostor pro 
prezentaci na

konferenci do 6 m2

roll-up
přednáška

soutěž

10 vstupů

Dále získáváte:
. logo na webu konference . logo v mailingu . logo v místě konání konference . možnost distribuce
vlastních propagačních předmětů . poděkování moderátorem . kompletní summary po konferenci

prezentace na webových 
stránkách ankety
konkrétní nabídka 

hlasujícím v poděkování
na webu a v mailu

logo na slavnostním 
vyhlášení

zástupce v odborné
porotě

partner kategorie

vaše cena
450 000 Kč



Staňte se naším partnerem a využijte možnosti partnerství
na maximum: Partner kategorie

Křišťálová Lupa

150 000 Kč 87 500 Kč 30 000 Kč

celostrana uvnitř časopisu

Czech Internet Forum Lupa.cz

prostor pro 
prezentaci na

konferenci do 3 m2

roll-up
přednáška

5 vstupů

Dále získáváte:
. logo na webu konference . logo v mailingu . logo v místě konání konference . možnost distribuce
vlastních propagačních předmětů . poděkování moderátorem . kompletní summary po konferenci

konkrétní nabídka 
hlasujícím v poděkování

na webu a v mailu
logo partnera na webu 

ankety u dané kategorie

4 vstupy na slavnostní 
vyhlášení 

předání ceny v dané 
kategorii na slavnostním 

vyhlášení

vaše cena
250 000 Kč



V případě vašich dotazů jsem vám 
plně k dispozici

Renáta Kolaříková
Business Development Manager
M: +420 602 491 824
E: renata.kolarikova@iinfo.cz


