
Mobilní Interscroller nově 
i na domovské stránce 
Seznam.cz

Největší mobilní formát,  
který reaguje na scrollování 
stránky v mobilu

Mobilní Interscroller

Upoutejte uživatele na nejnavštěvovanější stránce 
českého internetu

• Denní návštěvnost domovské stránky Seznam.cz je až 4 miliony reálných uživatelů 

• Počet prokliků z domovské stránky vzrostl za poslední dva roky o 54 %

• Díky kvalitnímu obsahu v rámci feedu článků lidé scrolují a zajímají se o různá   
 témata. Ty jsou personifikovaná dle zájmů a chování uživatele. Denně se ve feedu  
 objeví více jak 1 500 článků

• 4,5 milionu lidí navštíví feed článků alespoň jednou za měsíc. To je víc než polovina  
 tuzemské dospělé populace

• Mobilní Interscroller se díky svému velkému formátu může zobrazit až na 80 %   
 plochy dle velikosti obrazovky mobilu

Mobilní vertikální Outstream (Mobilní Video Interscroller)

Konzumace reklamy na mobilních zařízení rapidně roste

(Zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius, STEM/MARK, březen 2021)

Téměř  60 %  lidí přichází na domovskou stránku Seznam.cz z mobilu

Každá druhá vydaná imprese na Seznamu  
je z mobilního zařízení. Být vidět na mobilních 
formátech je proto klíčové pro každý byznys  
či sdělení.  

Umístění

Vydává se pouze v mobilu na domovské stránce ve feedu článků Seznam.cz, a to na 
4. pozici jako Mobilní Square. Dál už se ve feedu domovské stránky neopakuje.

Mobilní Interscroller lze nakoupit na den na 33 % času

Mobilní Interscroller 100 000 Kč NET

Mobilní vertikální Outstream (Mobilní Video Interscroller) 115 000 Kč NET

Mobilní Intercsroller a Mobilní vertikální Outstream lze zakoupit pouze 
přes přímý prodej.

Ceník

Mobilní formát reklamy, který funguje na principu posunu stránky. 
Samotné reklamní sdělení se nachází v pozadí stránky, kde ho 
návštěvník scrollováním postupně odkrývá. 

Atraktivní zpracování, které zaujme 
více než klasický banner a jeho výroba 
je jednoduchá.

Úspěšnost vaší reklamy a zvolené kreativy budete 
mít pod kontrolou. U Mobilního vertikálního 
Outstreamu totiž umíme změřit dokoukanost 
videa (25 %, 50 %, 75 %, 100 %), CTR, zvukovou 
stopu, spuštění videa a playtime. 

1,1–1,3 mil 
Odhadovaný počet 

impresí 
(negarantovaný)

internetových uživatelů si prohlíží internet z mobilních zařízení 
80 %

https://seznam.prehledreklam.cz/cz/galerie-reklam/filtr/cHJvZHVjdDozOA/
https://seznam.prehledreklam.cz/cz/galerie-reklam/filtr/cHJvZHVjdDozOQ/

