Cenník inzercie portálu Michalovské Správy
(región Zemplín)

Jednotková cena reklamných formátov:
*Reklamný článok
Počet vydaní
1

Cena s DPH
25 €

**Reklamná plocha typu „A“, „B“, „B2“, „C“
Obdobie
Cena s DPH
Cena s DPH (Formát B2)

2 týždne
40 €
35€

4 týždne
70 €
60€

8 týždňov
120 €
110 €

4 týždne
150 €

8 týždňov
250 €

4 týždne
90 €

8 týždňov
170 €

4 týždne
80 €

8 týždňov
150 €

4 týždne
220 €

8 týždňov
390 €

***Reklamná plocha typu „D“
Obdobie
Cena s DPH

2 týždne
90 €

****Reklamná plocha typu „L1“, „P1“
Obdobie
Cena s DPH

2 týždne
60 €

*****Reklamná plocha typu „P2“,
Obdobie
Cena s DPH

2 týždne
50 €

******Reklamná plocha typu „V“,
Obdobie
Cena s DPH

2 týždne
120 €

Balíky článkov
Názov
Minimum
Médium
Maximum

Počet vydaní
2
4
7

Cena s DPH
40 €
70 €
110 €

Obsah balíka
1x vydanie článku + 2 týždne
reklamná plocha typu „A“, „B“, „C“
2x vydanie článku + 4 týždne
reklamná plocha typu „A“, „B“, „C“
3x vydanie článku + 4 týždne
reklamná plocha typu „A“, „B“, „C“ +
2 týždne reklamná plocha typu „D“

Cena s DPH
55 €

Kombinované balíky
Názov
Minimum
Médium
Maximum

100 €
199 €

Vysvetlivky:

*- Pod pojmom reklamný článok rozumieme ľubovoľný text s multimediálnym obsahom (fotografie, zvuk, video),
ktorý neporušuje dobré mravy.
Ako to funguje?
Po zakúpení reklamného priestoru inzerent zašle na mailovú adresu marketing@michalovskespravy.sk článok
vrátané multimediálneho obsahu (aspoň 1 fotografia) a termínom kedy ma byť článok uverejnený na stránkach
www.michalovskespravy.sk. Portál MICHALOVSKÉ SPRÁVY garantuje preklopenie článku aj našim priateľom
a fanúšikom na FACEBOOKu ktorých je viac ako 7000 a 5 hodinové prvenstvo na titulnej strane. Ďalšou výhodou
takéhoto oslovovania voličov je sprístupnenie informácii o Vašej kampani/ postojoch naším čitateľom.

**-Reklamnou plochou typu „A“, „B“, „C“ je myslene umiestnenie digitálneho pútača na pozíciu reklamného
priestoru typu A, B alebo C.
Typ
Rozmer

„A“
728px - šírka
90px- výška

„B“, „B2“,
250px- šírka
250px- výška

„C“
690px- šírka
100-150px- výška

Ako to funguje?
Po zakúpení reklamného priestoru inzerent zašle na mailovú adresu martin.macko@michalovskespravy.sk
reklamný banner (JPEG, GIF, PNG, SWF, ...) rozmeru zakúpenej plochy a termínom kedy ma byť spustený pre
užívateľov. Portál MICHALOVSKÉ SPRAVY ponúka aj vytvorenie banneru vo formáte JPEG zadarmo (akcia je
určená len na produkty u nás inzerujúce). Výhodou takéhoto oslovovania klientov je oslovovanie potenciálnych
voličov 24h/denne a zvýšenie SEO ratingu odkazovaných stránok.
*Formát B2 je druhá kocka v poradí na pravej strane
Ukážky umiestnení jednotlivých formátov:
A.)

B.)

C.)

***-Reklamnou plochou typu „D“ je myslene umiestnenie digitálneho pútača na každú jednu stránku a podstránku
na adresách michalovskespravy.sk/HOCIČO. Každému návštevníkovi webu sa zobrazí reklamný banner cez celú
obrazovku a kým ho neodklikne nedostane sa k obsahu nášho webu.
Typ
Rozmer

„D“
Max. 980px - šírka
Ľubovoľná- výška

Ako to funguje?
Po zakúpení reklamného priestoru inzerent zašle na mailovú adresu marketing@michalovskespravy.sk
reklamný banner (JPEG, GIF, PNG, SWF, ...) rozmeru zakúpenej plochy a termínom kedy ma byť spustený pre
užívateľov. Portál MICHALOVSKÉ SPRAVY ponúka aj vytvorenie banneru vo formáte JPEG zadarmo (akcia je
určená len na produkty u nás inzerujúce). Výhodou takéhoto oslovovania klientov je oslovovanie potenciálnych
voličov 24h/denne a zvýšenie SEO ratingu odkazovaných stránok.
Ukážka umiestnenia formátu:

****-Reklamná plocha typu P1, L1 (Rolovacia reklama po pravej(P1) a ľavej strane(L1)
Typ
Rozmer

„P1“, „L1“
120px - šírka
380px - výška

*****-Reklamná plocha typu P2 (Staticka reklama v pravom dolnom rohu)
Typ
Rozmer

„P1“, „L1“
250px - šírka
250px – výška max

******-Reklamná plocha typu V (Vyskakovacia reklama)
Typ
Rozmer

„V“
950px - šírka
210px – výška max

Ukážka funkčnosti: http://www.michalovskespravy.sk/formatV.avi
Možnosť nastavenia automatického spustenia 0-50sec

Kontakt
Kontaktná osoba: Martin Macko
Telefón:

+421 903 894 638

Email: martin.macko@michalovskespravy.sk

!- Cenník platný od
10.12.2013

