
                       CENNÍK 2020_     

Formát Rozmery formátu / Popis Počet zobrazení
Cenníková cena 

(Gross)

CPT 

(Gross)

Akciová cena 

(NetNetNet)

CPT

(NetNetNet)

100 000 1 400 € 14 € 250 € 2,50 €

300 000 3 600 € 12 € 645 € 2,15 €

100 000 1 600 € 16 € 330 € 3,30 €

300 000 4 200 € 14 € 840 € 2,80 €

Formát Obdobie Typ
Cenníková cena 

(Gross)

Akciová cena 

(NetNetNet)
BRONZ

mesačné 

zobrazenia

< 5 000

890 € 290 €

SILVER

mesačné 

zobrazenia 

< 10 000

1 790 € 590 €

GOLD

mesačné 

zobrazenia

> 10 000

2 990 € 990 €

Sponzor webu 1 mesiac
exkluzívne 

pre 1 klienta
4 450 € 1 450 €

desktop 7 500 € 900 €

mobil 10 000 € 1 590 €

desktop 

+ mobil
15 000 € 1 990 €

Formát Uverejnenie
Cenníková cena 

(Gross)

Akciová cena 

(NetNetNet)

Natívny/SEO

článok
natrvalo 690 € 219 €

PR článok 1 rok 690 € 219 €

PR servis 1 rok 2 500 € 750 €

Balík 

4x článok

podľa typu 

článku
2 050 € 676 €

Recenzia natrvalo 1 050 € 336 €

Súťaž natrvalo 1 150 € 360 €

1 mesiac 300 € 90 €

3 mesiace 600 € 190 €

12 mesiacov

(1 rok)
1 800 € 590 €

Kontakt:I       Ing. Karin Siklenková • karin.siklenkova@zdravie.sk • +421 905 587 323

300x300 px

Zobrazí sa na exkluzívnej reklamnej ploche v hornej časti webu 

pri všetkých článkoch/príspevkoch. 

Konkurenčný banner sa na exkluzívnej reklamnej ploche nezobrazí.

Základné bannerové formáty

Square 300x300 px

Halfpage 300x600 px

* CPT - Cost per Thousand (cena za tisíc). Vyjadruje cenu za tisíc impresií (zobrazení reklamného formátu).

Exkluzívne bannerové formáty

Rozmery formátu / Popis

Cielený banner 

(Sponzor témy)

300x300 px

Zobrazí sa pri konkrétnych kľúčových slovách (keywords), 

ktoré sa nachádzajú v url adrese článku/príspevku.

Cena závisí od potenciálu témy a mesačnej návštevnosti.

Ukážky tém: kašel, nádcha, hemoroidy, chudnutie, ...

12 mesiacov

(1 rok)

Možnosť spracovania recezie blogerom s podporou na jeho instagrame a blogu. 

1. deň je označená ako "Tip dňa" na hlavnej stránke a ako "Článok dňa" na všetkých podstránkach.

Podpora na sociálnych sieťach (FB Zdravie.sk > 33 000 fanúšikov).

Branding
Dva bannery 120x600 px a jeden banner 990x120 px, 

ktoré tvoria orámovanie webového portálu.
1 mesiac

Dostali ste cenovú ponuku? 

Cenovú ponuku si vždy overte priamo u pracovníkov Zdravie.sk, ktorých nájdete na inzercia.zdravie.sk 

Špecifické formáty

Rozmery formátu / Popis

1. deň je označený ako "Tip dňa" na hlavnej stránke a ako "Článok dňa" na všetkých podstránkach.

Článok obsahuje 2 priame linky na web klienta.

Podpora na sociálnych sieťach (FB Zdravie.sk > 33 000 fanúšikov).

1. deň je označený ako "Tip dňa" na hlavnej stránke a ako "Článok dňa" na všetkých podstránkach.

Ďalších 5 dní sa nachádza v pravej časti portálu vo vybranej sekcii "Tlačové správy". 

Podpora na sociálnych sieťach (FB Zdravie.sk > 33 000 fanúšikov).

Neobmedzený počet PR článkov uverejňovaných po dobu 1 roka pre 1 firmu.

Pre marketingové agentúry je limit obmedzený na max. 20 článkov.

Podpora na sociálnych sieťach (FB Zdravie.sk > 33 000 fanúšikov).

Možnosť kombinovať PR a SEO články. 

Podpora na sociálnych sieťach (FB Zdravie.sk > 33 000 fanúšikov).

Kontakt:    Ing. Andrej Blanárik • andrej.blanarik@zdravie.sk • +421 905 610 549

Súťaž pozostáva z 2 článkov - vyhlásenie a vyhodnotenie. Oba články sú v deň uverejnenia 

označené ako "Tip dňa" na hlavnej stránke a ako "Článok dňa" na všetkých podstránkach. 

Podpora na sociálnych sieťach (FB Zdravie.sk > 33 000 fanúšikov).

Textový odkaz

40x40 px statický obrázok

Textový nadpis a popis v rozsahu max. 150 znakov. 

Nadpis je aktívny s priamym hypertextovým odkazom.

Ceny sú uvedené bez 20% DPH. Zľavy sú predmetom individuálnych dohôd. Minimálna výška objednávky je 150 € (bez DPH) po odrátaní všetkých zliav a provízií.

Prijímanie rezervácií na reklamný priestor je možné. Záväzná objednávka najneskôr 5 pracovných dní pred začiatkom kampane, inak sa rezervácia automaticky ruší.

Pre akékoľvek požiadavky na formáty, ktoré nie sú uvedené v cenníku, platia ceny dohodou na základe konkrétneho zadania a po odsúhlasení vopred zaslanej ukážky kreatívy.

http://inzercia.zdravie.sk/
http://inzercia.zdravie.sk/

