
•14 kategorií •142 nominovaných projektů •155 odborných porotců

•75 000 hlasujích čtenářů• 400 VIP hostů na slavnostním vyhlášení

• nominace: 17. července – 27. srpna 

• hlasování:  20. září – 1. listopadu  

• slavnostní vyhlášení: 22. listopadu, 

    Divadlo Archa

HARMONOGRAMKŘIŠŤÁLOVÁ LUPA V ČÍSLECH
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Co vám přinese partnerství Křišťálové Lupy

• podporu vaší značky během 4 měsíců kampaně  • oslovení mailem i na webu 75 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



Chcete se stát partnerem? 
Prosím, kontaktujte mě.

Monika Havlová
Key Account Manager

M: +420  773 556 502 
E:  monika.havlova@iinfo.cz

Staňte se GENERÁLNÍM PARTNEREM ankety a využijte 
veškeré benefity, které vám partnerství s námi nabízí

13. ročník
Cena českého Internetu

BENEFIT

Branding webových stránek ankety (280 645návštěv, 501 750 zhlédnutých stránek v roce 2017, zdroj: Google Analytics)

Aktivní logo a textová charakteristika na webových stránkách

Sponzor kategorie (logo u dané kategorie na webu, předání ceny v průběhu slavnostního vyhlášení)

Prezentace partnera v propagačních materiálech, jako jsou inzeráty, bannery, články, tiskové zprávy, pozvánky, atd. (hodnota 
propagační kampaně v roce 2017 byla 11,2 mil. Kč)

Konkrétní nabídka hlasujícím v poděkování na webových stránkách (75 000 zobrazení)

Konkrétní nabídka hlasujícím v mailovém poděkování (75 000 odeslaných mailů)

Konkrétní nabídka hlasujcícím – samostatný mailing po vyhlášení (75 000 odeslaných mailů)

Zástupce partnera v odborné porotě

Prezentace na slavnostním vyhlášení (součástí scény)

Poděkování v průběhu slavnostního vyhlášení

VIP pozvánky na slavnostní vyhlášení 

Prezentace partnera ve streamu ze slavnostního vyhlášení

Fotodokumentace a záznam ze slavnostního vyhlášení

Kompletní summary po slavnostním vyhlášení

Partnerství na konferenci Czech Internet Forum

2018



PARTNEŘI ankety v roce 2017

HLAVNÍ PARTNER

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

PARTNEŘI PARTNER KATEGORIE

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

PRODUKTOVÝ PARTNER

POŘADATEL PRODUKCE


