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V roce 2006 se Karel Pivoňka a Matěj Szendi, dvojice zakladatelů serveru FotbalPortal.cz ,
rozhodla přetvořit stávající internetové stránky iBundesliga.cz na web, jehož obsahem budou
nejsledovanější a nejkvalitnější evropské soutěže evropského kontinentu včetně nejprestižnější
evropské klubové soutěže, Ligy mistrů. Výsledek přišel záhy, v srpnu téhož roku odstartoval na
poli českého internetu sportovní zpravodajský web s názvem
FotbalPortal.cz
, který si rychle získal své pravidelné návštěvníky.

Uběhlo jen půl roku a FotbalPortal.cz převzal pod svá křídla velký partner. FotbalPortal.cz
vstoupil do portfolia jednoho z největších poskytovatelů internetových služeb v České republice,
společnosti Miton CZ. Ta zaznamenává na všech svých stránkách pravidelnou měsíční unikátní
návštěvnost přes 1 200 000 (zdroj: NetMonitor).

V současné době FotbalPortal.cz na svých stránkách sleduje tyto evropské soutěže: českou
Gambrinus liga a 2. českou ligu, německou Bundesligu, francouzskou Ligue 1, anglickou
Premier League, španělskou Primera Division, italskou Serii A, UEFA Champions League,
UEFA Cup, UEFA EURO 2008 a v sekci Ostatní soutěže i další zajímavé evropské ligové
soutěže. FotbalPortal.cz si za rok svého působení na českém internetu vybudoval skvělou
pozici a jeho denní návštěvnost nyní činí průměrně 9000 čtenářů, z nichž 4500 je unikátních
(zdroj: Google Analytics, NetMonitor).

FotbalPortal.cz přináší svým návštěvníku denně nejen aktuální zpravodajství z dění v
evropském fotbale, ale také množství zajímavých statistik, rozhovorů s fotbalisty z celého
starého kontinentu, pravidelné textové online přenosy z české Gambrinus ligy a tzv.
„Zápisníčky“, postřehy český legionářů v zahraničí. Na našem webu mohou čtenáři sledovat i
vediosestřihy jednotlivých zápasů výše zmiňovaných evropských soutěží, či účastnit se tzv.
„Tipovačky“, ve které bojují čeští fotbalisté prvoligových klubů.
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To, že je FotbalPortal.cz opravdu dobrým zdrojem informací potvrzuje i fakt, že je náš portál
mediálním partnerem prvoligových celků Jablonce a Plzně nebo druholigového Sokolova.

Na listopad letošního roku chystá FotbalPortal.cz pro své příznivce kompletně nový, ještě
lepší portál.

Na tomto portále si můžete přečíst článek o našem webu a také mnohem víc. Náš web umístil
v pravém sloupci Box odfotbalportal.cz , kde se budou pravidelně zobrazovat novinky ze světa
fotbalu.
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