Cenník reklamy na portáli MojaChalupa.sk
Všetky ceny sú uvedené bez DPH.
Viac info získate na stránke http://www.mojachalupa.sk/reklama.
Platnosť od 21.10.2014

Podľa počtu zobrazení

Reklamný formát *
Skyscraper
Square (v tele článku|
Full banner
Rectangle

Veľkosť
max.
[pixel]
160x600
300x300
468x60
180x150

Balík 10000
zobrazení
(minimálna
objednávka)
100.00 €
100.00 €
90.00 €
80.00 €

Prepocet na
1000
zobrazení
(CPT)
10.00 €
10.00 €
9.00 €
8.00 €

Veľkosť
[pixel]
160x600
468x60
180x150

1 den
1 mesiac
(prepočet)
270.00 €
9.00 €
243.00 €
8.10 €
216.00 €
7.20 €

Paušál na deň
Reklamný formát *
Skyscraper
Full banner
Rectangle

Rotácia
partnerov (počet)
3
3
3

* v prípade, že máte záujem o iný formát reklamy, kontaktujte nás s Vašou požiadavkou
priamo na redakcia@mojachalupa.sk

Špeciálne formáty:
rôzne grafické formáty - až
do šírky 500 px.

Sponzor článku
od 190 €/mesiac
Reklama pri nezávislom
článku písanom redakciou MojaChalupa.sk na konkrétnu tému (najlepšie
cielená reklama!)
Dôležité: Články napísané redakciou MojaChalupa.sk sú písané
neutrálne a majú zvyčajne vyššiu čítanosť v porovnaní s komerčnými PR
článkami.
PR článok

150 €
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Reklamný článok inzerenta
tématicky súvisiaci so
zameraním portálu.

V cene je zahrnuté:
- zverejnenie článku na portáli počas 12 mesiacov (inzerujúci
môže požiadať bezplatne o skrátenie zverejnenia);
- možnosť vložiť text do veľkosti max. 2 zalomené
normostrany A4 (v elektronickom textovom formáte);
- možnosť vložiť do textu max. 3 obrázky o max. šírke 500px
(väčší náhľad do šírky 800px možný po kliknutí na obrázok);
- možnosť vložiť logo a adresu spoločnosti;
- možnosť vložiť do textu max. 3 odkazy na vaše web stránky;
- uverejnenie vášho článku v RSS správach portálu;
- možnosť zákazu pridávania komentárov pod článkom;
- počítadlo prístupov na PR článok
Doplnkové služby (dodatok k cene PR článku):
časovo neohraničené zverejnenie článku
anketa (max. 12 mesiacov)
fixácia ankety na hlavnej stránke portálu
každá A4 normostrana navyše
každý obrázok navyše
odkaz navyše
grafická úprava obrázkov redakciou
úprava textov redakciou
možnosť pripojenej prílohy za článkom
(pdf, video)
prvá pozícia v zozname článkov (len 1
článok v danom čase)
fotenie s profesionálnou optikou
detailná štatistika z Google Analytics pre
PR článok

200 €
20 €/mesiac
1 €/deň (anketa)
30 € (jednoráz.)
10 € (jednoráz.)
5€
30 €/hodinu
30 €/hodinu
10 €/MB
10 €/deň
individ.
30 €/report

uverejnenie odkazu na článok vo
Facebook profile MojaChalupa.sk
30 €
POZN.: po prvom zverejnení získate na požiadanie 20% zľavu
na cenníkovú cenu na ďalší PR článok na portáli
MojaChalupa.sk, ktorú si môžete uplatniť do 3 mesiacov od
uverejnenia vášho posledného PR článku.
Reklamný odkaz vo fóre
alebo v komentári článku/
riadková inzercia

Min. objednávka na 3 mesiace

Strana 2 z 2

5 €/mesiac

