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regiony.sk
Západ SR:
Stred SR:
Východ SR:

MYregiony.sk tvorí spolu 28 regionálnych spravodajských sekcií
Celková návštevnosť: 1,4 mil. reálnych užívateľov
a viac ako 13,5 mil. zobrazení stránok mesačne 
(zdroj: monitor.iabslovakia.sk, I-VI./2020)

MYzitnyostrov.sk, MYsenec.sk, MYpezinok.sk, MYtrnava.sk, MYzahorie.sk, MYtrencin.sk, MYpovazska.sk, MYtopolcany.sk, MYnitra.sk, MYnovezamky.sk, MYlevice.sk.
MYhornanitra.sk, MYziar.sk, MYzvolen.sk, MYnovohrad.sk, MYzvolen.sk, MYbystrica.sk, MYliptov.sk, MYorava.sk,MYkysuce.sk, MYturiec.sk, MYzilina.sk.
MYspis.sk, MYtatry.sk, MYsaris.sk, MYzemplin.sk, MYgemer.sk, MYvychod.sk

Cena za 1000 zobrazení (CPT)
Počet objednaných zobrazení formátu
v kampani bez časového prerušenia
Floating
do 250 000

Sekcie
do 100 000

250 000 a viac

100 tisíc a viac

500 000 a viac
1 000 000 a viac

150 tisíc a viac
200 tisíc a viac

Formát a rozmery

Desktop: Gate:
1000x200 + 2 x 160x600
300x600 (desktop+mobile)
Interscroller (mobile)

Desktop: 970x250 /
990x315 / 1000x200;
skyscraper
160x600 / 120x200

Desktop, mobile:
300x300, 300x250

Umiestnenie

Floating

Sekcie

Floating

Sekcie

Floating

Sekcie

Responzívny dizajn pre
desktopové obrazovky,
notebooky a tablety.
Responzívny dizajn pre
smartfóny.

12 €
11 €
10 €
9€

14 €
13 €
12 €
11 €

8€
7€
6€
5€

9€
8€
7€
6€

6€
5€
4€
4€

7€
6€
5€
4€

Vydavateľ počíta súhrnný čas, počas ktorého je kreatíva zobrazená na obrazovke používateľa z minimálne 50% plochy v aktívnom okne prehliadača. V závislosti od správania používateľa garantuje jej zobrazenie vo viditeľnej časti
obrazovky používateľa súhrnne po dobu maximálne 30 sekúnd. Po uplynutí tejto doby nie je garantované následné zobrazovanie kreatívy, ani jej zobrazenie v prípade, že akciou používateľa sa kreatíva dostane mimo viditeľnú časť
obrazovky, prípadne keď používateľ stránku opustí, a to aj skôr ako po 30 sekundách. Neplatí pre prémiové formáty gate a interscroller.
Výber sekcií - alternatívy: 1. floating (všetky sekcie); alebo sekcia; alebo 2. viac sekcií MYregiony.sk podľa výberu a dostupnosti formátu v danej sekcii a disponibilnej kapacity.
Sekcia = jeden z 28 regionálnych spravodajských webov v sieti MYregiony.sk. Z technických dôvodov nie je možné umiestniť všetky formáty do všetkých sekcií.							
Minimálny počet zobrazení v objednávke do sekcie MYregiony.sk - 50 000. Minimálny počet zobrazení v objednávke floating MYregiony.sk - 100 000.
 Príplatky: Tvorba komerčného článku: +15%, minimálne 70 eur  Príplatky za dáta: + 10 % za každých začatých 5 kB naviac nad limit, maximálne +50%.  Za video/rich media: + 100%
Detailné špecifikácie plošnej reklamy, bannerov, všeobecné obchodné podmienky, ukážky reklamných formátov, pravidlá IAB pre viditeľné impresie sú na https://www.petitpress.sk/inzercia/inzercia-sme-sk/

ČASOVÉ KAMPANE NA 1 TÝŽDEŇ
nepretržité zobrazenie bannera

Umiestnenie

MYregiony.sk top 10 najnavštevovanejších sekcií
(trencin, nitra, orava, turiec, hornanitra, trnava, bystrica, kysuce, liptov, zilina)

MYregiony.sk - ostatné sekcie
(mimo top 10 najnavštevovanejších sekcií)

Responzívny dizajn
pre desktopové
obrazovky,
notebooky a tablety.
Responzívny dizajn
pre smartfóny.

Banner 300x300
Square

Banner 300x600
Exclusive

• formát: jpg
• objem dát:
do 100 kB

• formáty: jpg, gif
• objem dát:
do 100 kB

150 €

300 €

100 €

200 €

 Zľavy: poskytujeme na základe dohody.
 Dodanie hotových podkladov: Ak nie je pri jednotlivých formátoch uvedené inak, platí lehota na
dodanie podkladov najneskôr 3 pracovné dni pred plánovaným nasadením reklamy.
 Storno poplatky: Zrušenie objednávky 14 - 8 dní pred uverejnením: 50 %, do 7 dní pred uverejnením: 100 %.
Petit Press, a.s., si vyhradzuje právo neakceptovať objednávky a podklady v rozpore s týmto cenníkom,
Všeobecnými obchodnými podmienkami Petit Press, a.s., alebo Pravidlami pre kreatívne stvárnenie
reklamných formátov Asociácie internetových médií alebo reklamu, ktorá je v rozpore s Etickými
zásadami reklamnej praxe platnými v SR. Reklama musí byť odlíšená tak, aby bola pre priemerného
prijímateľa rozoznateľná ako reklama (označenie „Inzercia“ resp. „reklama“).
Objednaním reklamy zadávateľ akceptuje Všeobecné obchodné podmienky Petit Press, a.s., dostupné na
www.petitpress.sk/inzercia. Nasadzovanie on-line reklamy a reporty návštevnosti poskytujeme výhradne
cez bannerový systém Petit Press, a.s.. Návštevnosť serverov Petit Press: http://online.aimmonitor.sk.

Banner 300x300 Square

Banner je umiestnený v pravom stĺpci, na najvyššej možnej pozícii - hneď pod časťou „Najčítanejšie“. Banner má formu statického obrázku, ktorý sa zobrazí po dobu 4 sekúnd
v prípade, ak je na pozícii nasadených viacero bannerov. Maximálny počet bannerov v jednej sekvencii je 7, potom sa zobrazuje znovu prvý. Pri priemernej dobe zobrazenia stránky
128 sekúnd (údaj AIM) sa tak všetky bannery vystriedajú aj pri maximálne vyťaženej kapacite 7 bannerov spolu trikrát. Animácia upútava pozornosť čitateľa. Po nájazde myšou nad
banner sa animácia preruší. Prostredníctvom ovládacieho prvku pod bannerom (krúžky) si môže návštevník posúvať zobrazené bannery. Podklad musí byť vo formáte jpg.

Banner 300x600 Exclusive

Veľký, neprehliadnuteľný banner umiestnený v pravom stĺpci. Banner sa zobrazuje nepretržite počas celého týždňa kampane ako jediný banner na tejto pozícii. Pri dlhších správach
sa pri posúvaní obrazovky počítača smerom nadol pravý stĺpec „zasekne“ tak, aby bol zobrazený práve tento banner a ďalej smerom nadol sa posúva iba ľavá časť webstránky.

MYregiony.sk tvorí spolu 28 regionálnych spravodajských sekcií
Celková návštevnosť: 1,36 mil. reálnych užívateľov
a viac ako 13,66 mil. zobrazení stránok mesačne 
(zdroj: monitor.iabslovakia.sk, I-VI./2020)

PLATNÝ OD 15.10.2020

regiony.sk

Cena
Názov produktu

Top článok titulky - A pozícia

24 hodín

Článok titulky - B pozícia

24 hodín

Článok titulky - C pozícia

24 hodín

Článok titulky - D pozícia

24 hodín

Názov produktu

myregiony.sk cenník online reklamy

obdobie
zverejnenia

Výroba komerčného
videa
Natívny PR clánok
v sekcii MYregiony
(okrem Hlavnej
stránky.sme.sk)
PR clánok v sekcii
MY regióny,
tlacovespravy.sme.sk
Komerčný status
vo facebookových
skupinách siete
MYregióny - jednorazové
uverejnenie - propagácia
komerčného článku,
podujatia alebo
videoprezentácie klienta

Cena

od
500 €
od
1 300 €
60 €
100 €
150 €
250 €
400 €
900 €
1 500 €

MYregiony.sk - top 10
najnavštevovanejších sekcií

(trencin, nitra, orava, turiec, hornanitra,
trnava, bystrica, kysuce, liptov, zilina)

MYregiony.sk - ostatné
sekcie

umiestnenie, špecifikácia

(sekcie mimo top
10 najnavštevovanejších)

300 €

200 €

250 €
200 €
150 €

160 €
140 €
100 €

obdobie
zverejnenia

Článok umiestnený a zafixovaný 24 hodín na úplne prvej (1.) článkovej pozícii titulky pod hlavným článkom s fotkou.
Znamená to, že ako jediný článok bude umiestnený hneď pod hlavnou správou. Takéto privilégium nemá žiadny
spravodajský článok, ide o exkluzívnu možnosť zvýšiť povedomie o vašom výrobku, službe, udalosti či čomkoľvek, o čom
sa dá napísať článok. Súčasťou článku môže byť video, audio, fotografie, neobmedzený počet hyperlinkových odkazov či
komerčné údaje.
Článok umiestnený a zafixovaný 24 hodín na štvrtej (4.) článkovej pozícii titulky pod hlavným článkom s fotkou.
Súčasťou článku môže byť video, audio, fotografie, neobmedzený počet hyperlinkových odkazov či komerčné údaje.
Článok umiestnený a zafixovaný 24 hodín na siedmej (7.) článkovej pozícii titulky pod hlavným článkom s fotkou.
Súčasťou článku môže byť video, audio, fotografie, neobmedzený počet hyperlinkových odkazov či komerčné údaje.
Článok umiestnený a zafixovaný 24 hodín na poslednej článkovej pozícii titulky. Súčasťou článku môže byť video, audio,
fotografie, neobmedzený počet hyperlinkových odkazov či komerčné údaje.

umiestnenie, špecifikácia

Cena zahŕňa: Výrobu videa v plnom rozlíšení k dispozícii zadávateľovi. Špecifikácia: 3-5 minútová prezentačná reportáž určená ako platforma pre komerčné aktivity zadávateľa
(imidžové, produktové kampane, podpora eventov, odborných seminárov, aktivít firemnej zodpovednosti, VIP udalostí, podpora marketingovej a P.R.komunikácie). Umiestnenie:
formou statusu do 1 facebookovej skupiny MY, podľa výberu zadávateľa. V prípade umiestnenia na faceboové skupiny MY, každé odvysielané video musí byť v súlade s etickým
kódexom vydavateľa. (Pozn. cena zahŕňa kompletný servis - konzultácie na príprave scenára, hudobná dramaturgia, produkcia, postprodukcia.)

neobmedzene

Zverejnenie PR článku (tlačovej správy) vo vybranej sekcii MYregiony.sk po dohode so zástupcom redakcie (okrem hlavnej stránky
Sme.sk) na neobmedzený čas vo forme natívneho článku (forma približujúca sa zalomeniu redakčných materiálov, ale s označením
v zmysle Pravidiel: http://goo.gl/9zLyab), bez obsahového spracovania PR článku zo strany vydavateľa. V prípade požiadavky
na obsahové spracovanie PR článku je táto služba zabezpečovaná redakciou alebo kreatívnym štúdiom, pričom je spoplatnená
osobitne. Podklady na dodanie: Neanimovaný obrázok (formáty *.jpg, *.png) s rozmerom min. 640 pix (objem dát max. 4 MB);
titulok do 64 znakov a perex do 80 znakov (počty znakov vrátane medzier); text, ktorý nevyžaduje obsahové spracovanie bez
obmedzenia počtu znakov. Promo natívneho PR clánku môže byt realizované štandardnými formami v zmysle platných cenníkov
MYregiony.sk a Sme.sk. Celková cena môže byť upresnená dohodou, podľa náročnosti riešenia a požiadaviek klienta.

neobmedzene

Zverejnenie jednej tlačovej správy (pr článku) dodanej zadávateľom. Správa bude zverejnená na neobmedzený čas v sekcii
MY regióny, na tlacovespravy.sme.sk. Podklady na dodanie: Nadpis max. 64 znakov vrátane medzier, perex max. 130 znakov;
odporúčaná dĺžka textu článku: do 1800 znakov. Formát dodania: Text MS Word; fotografie *jpg. Povinné je dodanie fotografie o
šírke min. 640 pix., s max. objemom dát 4MB.

FB skupiny do 10 000 fanúšikov / 1 zverejnenie
fb skupiny do 20 000 fanúšikov / 1 zverejnenie
fb skupiny do 50 000 fanúšikov / 1 zverejnenie
fb skupiny do 100 000 fanúšikov / 1 zverejnenie

Jednorazové uverejnenie komerčného statusu vo facebookových skupinách siete MYregióny. Propagácia formou statusu s
odkazom na komerčný článok, podujatie (event) alebo videoprezentáciu klienta, vo facebookových skupinách patriacich k
regionálnym spravodajským portálom MYregiony.sk. Celkovo 56 faceboových skupín s 440+ tisíc fanúšikmi.

fb skupiny do 250 000 fanúšikov / 1 zverejnenie
fb skupiny nad 250 000 fanúšikov / 1 zverejnenie

Petit Press, a.s. si vyhradzuje právo neakceptovať objednávky a podklady v rozpore s týmto cenníkom, Všeobecnými obchodnými podmienkami alebo “Pravidlami pre kreatívne stvárnenie reklamných formátov” dostupnými na webovej adrese Asociácie internetových médií (AIM), alebo na http://inzercia.
sme.sk. Petit Press, a.s. si súčasne vyhradzuje právo odmietnuť reklamu, ktorá je v rozpore s Etickými zásadami reklamnej praxe platnými na území SR. Ak sa reklama objavuje v médiách, ktoré obsahujú správy, informácie alebo iné redakčné obsahy, musí byť odlíšená tak, aby bola pre priemerného
prijímateľa rozoznateľná ako reklama (označenie”Inzercia” resp. “reklama”). Objednaním reklamy zadávateľ akceptuje Všeobecné obchodné podmienky Petit Press, a.s. uverejnené na web stránke www.petitpress.sk/inzercia. Platobné podmienky: prevodom na účet, úhrada pred nasadením reklamy.
Nasadzovanie on-line reklamy a štatistické údaje o návštevnosti sú možné výhradne cez bannerový systém Petit Press, a.s. Auditované prehľady návštevnosti serverov prevádzkovaných spoločnosťou Petit Press sú dostupné na http://online.aimmonitor.sk.

