
cenník 2019
Formát Rozmery formátu

Počet zobrazení
Megaboard 1200 x 250 500 000
Leaderboard 675 x 100 500 000
Doublesquare 300 x 600 500 000
Square 300 x 250 500 000
Square Pop Up 225 x 225 500 000
Rectangle 300 x 100 500 000
Half Banner 225 x 60 750 000
PR článok max. 1800 znakov fotogaléria bez obmedzenia, hypertext max. 3x + video 
Napísanie článku reportáž, alebo písanie článku redaktorom
Sútaž sútaž je zverejnená 30 dni 1 x + 500 000 imp. Squre
Recenzia / test produktuneuvedené neobmedzene
Podcast Sponzoring 1 mesiac
Videorekláma Preroll/postroll 100 000 / 200 000
* CPT - Cost Per Thousand (cena za tisíc). Vyjadruje cenu za tisíc impresií (zobrazení reklamného formátu).
Ceny su uvádzane bez 20% DPH.
Cenník je platný od 1.1.2019.
Minimálna výška objednávky je 200 € bez DPH po odrátaní všetkých zliav a provízií.
Záväznú objednávku poslať najneskôr 5 pracovných dní pred začiatkom kampane, inak sa rezervácia automaticky ruší.
Bannery vo formátoch gif. / html5 / jpg. / png. / maximálna veľkosť 150 kB, alebo podľa dohody.
** Pre akékoľvek požiadavky na neštandardné formáty banerov, ktoré nie sú uvedené v cenniíku, platia ceny dohodou, 
na základe konkrétneho zadania a po odsúhlasení vopred zaslanej ukážky kreatívy.

Týždňové balíky



Balíkové CPT* Cena
15 7500
13 6500
12 6000
10 5000
8 4000
7 3500
6 4500

max. 1800 znakov fotogaléria bez obmedzenia, hypertext max. 3x + video 1500
100

500 5500
500 500
850 3 400, - € NET NET

50 / 45 5 000 / 9 000
* CPT - Cost Per Thousand (cena za tisíc). Vyjadruje cenu za tisíc impresií (zobrazení reklamného formátu).

Záväznú objednávku poslať najneskôr 5 pracovných dní pred začiatkom kampane, inak sa rezervácia automaticky ruší.
Bannery vo formátoch gif. / html5 / jpg. / png. / maximálna veľkosť 150 kB, alebo podľa dohody.
** Pre akékoľvek požiadavky na neštandardné formáty banerov, ktoré nie sú uvedené v cenniíku, platia ceny dohodou, 

Týždňové balíky


