Cenník sdetmi.com
platný od 1.2. 2019
info: info@sdetmi.com

Počet zobrazení
Pozícia

CPT

Umiestnenie

Cena celá SR

Veľkosť bannera

Rotácia
mes.

ks

mes.

formát
web

Desktop

Mobil

A

300x300 px

200 000

10,00 €

2 000,00 €

1:3

Hlavná stránka + podstránky





HTML5, jpg,
png, gif

B

300x600 px

180 000

12,00 €

2 160,00 €

1:3

Všetky podstránky.





HTML5, jpg,
png, gif

C

300x300 px

180 000

7,00 €

1 260,00 €

1:3

Všetky podstránky. Je možné nastaviť na zobrazovanie pre konkrétny kraj
napr. žilinský



D

300x600 px

180 000

12,00 €

2 160,00 €

1:3

Všetky podstránky.



E

1030x200 px

150 000

2,50 €

375,00 €

1:2

Hlavná stránka.



Slider

700x300 px

80 000

10,00 €

800,00 €

1:6

Zobrazuje sa na hlavnej stránke - len tématické reklamy - promo akcie pre
rodiny s deťmi, pozvánky na podujatia pre deti, aktivity pre deti... Je
možné nastaviť na zobrazovanie pre konkrétny kraj napr. žilinský



Megaboard

1000x200 px

200 000

16,00 €

3 200,00 €

1:2

Hlavná stránka + podstránky pod základným menu



Branding stránky / skin

200 000

18,00 €

3 600,00 €

1:2

Hlavná stránka + podstránky





HTML5, jpg,
png, gif

Outstrem In-View Video

200 000

18,00 €

3 600,00 €

1:2

V strede článku 1280 x 720px.





video, max 5
MB

Interscroller

200 000

18,00 €

3 600,00 €

1:2

V strede článku





HTML5, jpg,
png, gif

Textová reklama

HTML5, jpg,
png, gif



HTML5, jpg,
png, gif
HTML5, jpg,
png, gif



jpg, png
HTML5, jpg,
png, gif

Vysvetlivky

cena / ks

PR článok / neautorský

500,00 €

Trvalo publikovaný článok. Zobrazenie na hlavnej stránke na 1 týždeň + zdielanie článku na Facebooku - min.
2 FB profily. Dĺžka max 1 normostrana. Max. 3 obrázky a 5 prelinkovaní.

Súťaž / týždeň

500,00 €

Samostatná súťaž klienta zverejnená na hl. stránke + odkaz zverejnený na Facebooku

20,00 €

Pridanie ponuky na dovolenku, tábor, krúžok do sekcie Dovolenky a
Tábory, Krúžky.

Topovanie / kategória / týždeň

50,00 €

Zariadenie / Podujatie sa zobrazuje na prvých miestach v rámci svojej kategórie napr. Podujatia, Ubytovanie a
reštaurácie, Výlety, Krúžky + je promované 1x na Facebooku - sdeťmi.com

Topovanie / hlavná stránka / týždeň

80,00 €

Podujatie / Zariadenie sa zobrazuje na hl. stránke aj v rámci príslušnej sekcie Podujatia / Výlety / Tip na prvých
miestach + je promované 1x na Facebooku - sdeťmi.com

Článok súčasť víkendového newslettra

80,00 €

Zahrnutie do newslettra posielaného pravidelne 1x do týždňa všetkým odberateľom newslettra s tipmi na
najbližší víkend.

Samostatný newsletter - sponzorovaný
email / 1 email

0,08 €

Pridanie komerčnej ponuky

Dovolenky a Tábory, Krúžky

Článok - Vychytávky sdeťmi.com

60,00 €

Samostatný email klienta zaslaný odberateľom nášho newslettra
krátky produktový článok na základe reálneho otestovania produktu, zaslaného do redakcie, popísaný na
základe dojmov, skúseností a pocitov redaktorky portálu. Prvé 3. miesta sú spoplatnené príplatkom 40 eur.

Natívna reklama
Článok - Boli sme, videli sme

Pridanie zariadenia do Katalógu

Uverejnenie Podujatia
všetky ceny sú uvedené bez DPH
ďalšie formáty naceníme podľa zadania

200,00 €

20,00 €

ZDARMA

krátky zážitkový článok na základe osobnej skúsenosti, popísaný na základe dojmov a pocitov redaktorky
portálu so sprievodnými fotografiami. V cene aj promo na Facebook stránkach.
Vytvorenie súhrnnej informácie o ponuke a službách zariadenia. Text max. 1/2 normostrany + 5 obrázkov.
Text bez linkovania. Uverejnené v príslušnej kategórii + plus prístup na editáciu uverejnených informácii. V
cene 1x zverejnenie na Facebook - sdeťmi.com
Zobrazuje sa chronologicky v sekcii Podujatia.

