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KDO JSME

FXstreet.cz je první nezávislý server o FOREX tradingu v České republice i na Slovensku. Jsme největší komunitní portál v ČR a Sk 
se zaměřením na obchodníky na finančních trzích a investory. Obchodováním na Forexu se úspěšně živíme už řadu let a disponuje-
me rozsáhlými zkušenostmi nejen z obchodování.

Publikujeme a vzděláváme nejen na internetu - vydali jsme již tři velice úspěšné knihy o FOREXu! Navíc se vzdělávání na finančních 
trzích věnujeme v rámci pořádání seminářů a kurzů pro veřejnost, čímž zvětšujeme skupinu úspěšných obchodníků, kteří se rádi vracejí 
na náš portál pro další informace.

Na našem portálu najdete

Odborné články pro začátečníky i pokročilé

Diskusní fórum, sdílení zkušeností a informací

Vzdělávání formou seminářů, osobního i on-line mentoringu

Odbornou literaturu a užitečné nástroje

Blogy ostatních podobně zaměřených uživatelů

Nejnovější zprávy ze světa forexu

Týdenní přehledy makroekonomického kalendáře a analýzy

Naše publikace



CÍLE PORTÁLU FXSTREET.CZ

Neustále se vzděláváme a do našich obchodních nástrojů investujeme značné prostředky, což nám umožňuje na trzích nejen více vydě-
lávat, ale také se věnovat obchodnímu růstu začínajících i profesionálních traderů. Našim cílem je naučit naše klienty a čtenáře jak 
s Forexem začít a jak se stát úspěšným traderem.

Naše cíle

Vytvoření komunity úspěšných obchodníků na finančních trzích

Vytvářet a publikovat ten nejkvalitnější možný obsah

Být na prvních pozicích ve vyhledávačích

Publikovat hlavní obchodní zprávy dne

Být partnerem významným portálům

Sponzorovat FX setkání, workshopy, a mnohé další...

Vydávat kvalitní literaturu zabývající se obchodováním a trhy



Spolupracujte s námi a dosáhnete nejcílenější možné reklamy pro obchodníky na finančních trzích v České republice a na Slovensku!
A jaké možnosti spolupráce vám nabízíme?

Možnosti reklamy a spolupráce

Od velkoformátových bannerů a videoreklamy po účinné hyperlinky

Velmi zajímavé možnosti partnerství

Atraktivní reklamní poměr “výkon/cena”

Výhodné inzertní balíčky

MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE



Inzercí u nás zacílíte na nejbonitnější klientelu! Náš portál navštěvují jedni z nejbonitnějších uživatelů na českém internetu. 
Pomůžeme vám s vhodným zacílením reklamní kampaně a naším profesionálním přístupem si můžete být jisti.

Lukrativní cílová skupina
Čtenáři portálu FXstreet.cz jsou ve většině případů lidé, kteří obchodují nebo chtějí začít obchodovat a investovat na finančních trzích. Mají tedy kapitál 
a jsou ochotni při investicích přijmout i větší stupeň rizika. Čtenáři fxstreet.cz jsou lidé, zajímající se o okolní dění a finance, nikoliv jen běžní uživatelé 
internetu hledající erotiku, nebo zábavu. 

Plný inzertní servis
Součástí každé reklamní kampaně  jsou kompletní statistiky a vyhodnocení kampaně. V případě zájmu Vám naši specialisté pomohou s vytvořením 
vhodně zacílené inzerce a doporučí reklamní formáty vhodné pro Váš produkt nebo službu.

Image
Finanční portál fxstreet.cz je pro své čtenáře důvěryhodným zdrojem informací. Čtenáři fxstreet.cz tak veškeré informace včetně reklam vnímají jako 
důvěryhodné informace.

Individuelní přístup
Ke každému klientovi máme velmi individuelní přístup. Každá reklamní kampaň je pro nás stejně důležitá, neboť i z malé reklamní kampaně se může 
díky výborné zkušenosti stát oboustranně výhodný dlouhodobý obchodní vztah.

Profesionalita
Jde nám především o naše čtenáře, neboť právě naši čtenáři Vám mohou zajistit vyšší odbyt služeb i výrobků. Proto každému klientovi sdělujeme své 
dojmy v případech, kdy jsou na místě pochybnosti o komunikačním sdělení v reklamě nebo úspěchu. Každý klient tak zhodnocuje své marketingové 
prostředky na maximální úrovni.
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MOŽNOSTI REKLAMY ANEB PROČ U NÁS INZEROVAT?



Dle sociodemografického průzkumu navštěvují náš portál jedni z nejbonitnějších uživatelů na českém internetu. 36 procent našich 
čtenářů jsou vysokoškoláci, 81 procent má maturitu. 44 procent z nich patří do nejvyšší A skupiny sociodemografické klasifikace. Naši 
čtenáři pocházejí hlavně z České republiky a ze Slovenska, avšak máme i nezanedbatelné množství návštěv z USA, UK, Rakouska, Němec-
ka, Španělska, Itálie a Francie.

Profil našich uživatelů

Přes 54% uživatelů ve věku 25-44 let

36% vysokoškolsky vzdělaných, 81% min. středoškolsky 
vzdělaných uživatelů s maturitou

42% podnikatelů a živnostníků

44% návštěvníků je z nejvyšší sociodemografické 
skupiny „A“

71% v prvních 4 skupinách (A-C2)

SOCIODEMOGRAFIE PORTÁLU
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Zdroj dat: Google Analytics 2014



Jsme nejrychleji rostoucí finanční portál v České a Slovenské republice! Návštěvnost v roce 2016 dosahuje 160.000 uživatelů za 
měsíc a neustále roste. Měsíční nárůst návštěvnosti je 5-7%. Vynikáme také průměrným časem stráveným na serveru - 10 minut! 

Návštěvnost a čas strávený na serveru

140.000 - 160.000 návštěv měsíčně

Měsíční zobrazení stránek webu 670.000!

30.000 registrovaných uživatelů odebírajících newsletter

Velmi vysoký čas strávený na webu - přes 10 minut 
(nejvyšší mezi konkurencí na trhu)

Více než 82 % návštěvníků se na web pravidelně vrací

NÁVŠTĚVNOST PORTÁLU
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Graf návštěvnosti portálu FXstreet.cz v roce 2016
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Zdroj dat: Google Analytics, srpen 2016



KONTAKTY

Neváhejte a spojte se námi. Rádi vám pomůžeme úspěšně budovat váš bussiness. 

Contact info

FXstreet.cz s.r.o.
Novodvorská 1062/12, 
142 00 Praha 4

IČO    28208480
DIČ    CZ28208480

info@fxstreet.cz
www.fxstreet.cz/kontakty.html

Team FXstreet.cz

Ondřej Hartman
CEO & Founder

ondrej.hartman@fxstreet.cz 

Lukáš Voženílek
Advertising opportunities

advertising@fxstreet.cz
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