Cenník sdetmi.com
platný od 1.3. 2020
Bannery
Názov formátu

Rozmery

MEGAboard

1000x200

Desktop Mobil Umiestnenie a videteľnosť



Branding

Desktop 2000x1400, Mobil 320x100



Outstrem In-View Video

1280 x 720

Interscroller

1920x1080

A - Square
B - Double square

Formát

Dátový limit

Cena (CPT)

hlavná stránka + podstránky; vysoká

HTML5, jpg, png

150 kB

18 €



hlavná stránka + podstránky; vysoká

HTML5, jpg, png

150 kB

20 €





vysoká

video max 5Mb

150 kB

18 €





vysoká

HTML5, jpg, png

150 kB

18 €

300x300





hlavná stránka + podstránky; vysoká

HTML5, jpg, png

75 kB

12 €

300x600





podstránky; vysoká

HTML5, jpg, png

75 kB

14 €

C - Square

300x300





podstránky; priemerná, je možné cieliť regionálne

HTML5, jpg, png

75 kB

10 €

D - Double square, floating

300x600



podstránky; vysoká

HTML5, jpg, png

75 kB

11 €

E - Leaderboard

1030x200



hlavná stránka; priemerná

HTML5, jpg, png

75 kB

500 €

Slider

700x300



hlavná stránka; priemerná

jpg, png

75 kB

800 €



Textová reklama
Názov formátu

Umiestnenie

PR článok

Hlavná stránka + podstránky + Facebook sdetmi.com

Zaradenie do nativ. článku - Vychytávky
Natívny článok - Recenzie

Hlavná stránka + podstránka Tipy / Vychytávky +
Facebook
Hlavná stránka + podstránka Tipy / Boli, videli, skúsili +
Facebook

Zaradenie do tematických článkov

Podľa aktuálnej ponuky

Uverejnenie spätného odkazu

Existujúci článok

Info
Dodaný článok. Zobrazenie na hlavnej stránke 1 týždeň + zdieľanie článku na Facebooku všetky FB profily. Dĺžka max 1 normostrana. Max. 5 obrázkov a 5 prelinkovaní.
Krátky produktový článok tvorený redakciou na základe reálne otestovania produktu,
zaslaného do redakcie, popísaný na základe dojmov, skúseností a pocitov redaktorky
Krátky zážitkový článok napísaný na základe osobných dojmov a pocitov redaktorky
portálu so sprievodnými fotografiami. V cene aj promo článku na Facebook stránkach.
Tému volí redakcia a do článku oslovuje len vhodných partnerov. Krátky text a obrázky
dodáva klient. Obsahuje max. koláž z 3 obrázkov a 1 prelinkovanie.

Trvanie

Cena

1 týž.

500,00 €

1 mes.

60,00 €

1 rok

600,00 €

1 rok

100,00 €

1 rok/ks

80,00 €

Zvýraznenie
Názov formátu

Umiestnenie

Propagácia príspevku - Facebook

Facebook

cena na počet fanúšikov

1 ks

Súťaž

Facebook / Web - Súťaže

cena nezahŕňa zaobstaranie produktov do súťaže

1 týž.

500,00 €

Vikendový newsletter

Newsletter

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

1 ks

100,00 €

Topovanie, hlavná stránka

Hlavná stránka

Podujatie / Zariadenie sa zobrazuje na hl. stránke

1 týž.

80,00 €

Topovanie, kategória

Príslušná kategória

Zariadenie / Podujatie sa zobrazuje na prvých miestach v rámci svojej kategórie napr.
Podujatia, Ubytovanie a reštaurácie, Výlety, Krúžky...

1 týž.

50,00 €

Pridanie komerčnej ponuky

Web + 1 x hlavný Facebook sdeťmi.com

Tábor, Krúžok, Dovolenka. Pridanie aktuálnej ponuky, bez prelinkovaní. Max 5 obrázkov.
1/2 normostrany.

1 mes /ks

40,00 €

Pridanie komerčného zariadenia

Web + 1 x hlavný Facebook sdeťmi.com

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.

1 rok / ks

20,00 €

Sponzorovaný newsletter

Samostatný newsletter klienta

Cena na 1 emailovú adresu

1 ks

Poznámky
Politická reklama
Upráva podkladov, bannerov
CPT
Všetky ceny sú uvádzané
Zľavy z cenníkových cien
Neštandardné formáty
Storno poplatky:

kontakt: info@sdetmi.com

20%
10%
cena za 1000 zobrazení
bez DPH
dohodou
dohodou
do 14-6 dní 50%, do 5 dní 100%

Info

Trvanie / Počet

Cena
dohodou

0,08 €

