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TOP BANNER
200x80
Banner s rozmermi 200 x 80 pixelov
nachádzajúci sa priamo medzi hlavnou
správou na titulke a ďalšími aktuálnymi
správami predstavuje pozíciu, ktorú
čitateľ nikdy vizuálne neprehliadne.
Na tomto mieste je možné zobraziť
maximálne 3 bannery vedľa seba,
povolené formáty sú
jpg, png a gif.
BANNER SA ZOBRAZUJE
AJ VNÚTRI JEDNOTLIVÝCH
ČLÁNKOV.

TOP ČLÁNOK
TITULKY
Ideálna možnosť na propagáciu formou článku.
Váš článok sa bude nachádzať počas celého týždňa na
prvej článkovej pozícii vo výbere titulkových správ
na stránke, to znamerná, že ako jediný článok bude
celý týždeň hneď pod hlavnou správou. Takéto privilégium
nemá ani žiadna správa našich redaktorov, čiže ide
o exkluzívnu možnosť zvýšiť povedomie o Vašom
výrobku, službe, udalosti, či čomkoľvek o čom sa
dá napísať článok. Súčasťou článku môže byť video,
fotografie, hyperlinkové odkazy a komerčné údaje.
Článok bude odpromovaný aj na facebookových
profiloch miest v danom regióne. Tento
formát nie je prípustný pre politickú
reklamu.

ČLÁNOK
TITULKY

ČLÁNOK
TITULKY

- pozícia B

- pozícia C

Petit Press

Banner SQUARE
300x300
Banner s rozmerom 300x300 pixelov sa nachádza
v pravom stĺpci na najvyššej možnej pozícii - hneď pod
časťou „Najčítanejšie“. Banner má formu statického
obrázku, ktorý sa zobrazí po dobu 4 sekúnd. Maximálny
počet bannerov v jednej sekvencii je 7, potom sa
zobrazuje znovu prvý. Pri priemernej dobre zobrazenia
stránky 128 sekúnd (údaj AIM) sa tak všetky bannery
vystriedajú aj pri maximálnom zaťažení siedmymi
bannrmi spolu tri krát. Animácia upútava pozornosť
čitateľa. Po nájazde myšou nad banner sa
animácia preruší.Prostredníctvom ovládacieho
prvku pod bannerom(krúžky) si môže
čitateľ posúvať zobrazené
bannery. Podklad musí byť obrázok
vo formáte jpg.

Banner
EXCLUSIVE 300x600
Veľký, neprehliadnuteľný banner s rozmerom
300x600 pixelov zobrazovaný v pravom stĺpci na
titulke, aj pri všetkých správach. Banner sa predáva
na obdobie kalendárneho týždňa (pondelok - nedeľa)
a zobrazuje sa pri všetkých zobrazeniach webstránky,
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.
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Banner
Banner
Top
Top
Článok
Článok
Square Exclusive banner článok titulky - titulky 300x300 300x600 200x80 titulky pozícia B pozícia C
Formát: jpg;
objem dát:
max. 50 kB

NašaNitra.sk
NášTrenčín.sk
NašaOrava.sk
NašaPrievidza.sk
NašaBystrica.sk
NašaTrnava.sk
NašaŽilina.sk
NášMikuláš.sk
NášZvolen.sk
NášŽiar.sk
NašaPovažská.sk
NášNovohrad.sk
NášTuriec.sk
NašeKysuce.sk
NášRužomberok.sk
NašeNovéZámky.sk
Topoľčanyinfo.sk
NašeLevice.sk
NašeZáhorie.sk
NášSenec.sk
NášPezinok.sk

150 €

130 €

Formáty:
jpg max. 50
kB alebo gif
max. 100 kB

250 €

210 €

Formáty:
jpg max.
50 kB alebo gif max.
60 kB

120 €

90 €
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Zľavnený balíkový cenník
NašaNitra, NašeLevice,
NašeNovéZámky,
TopoľčanyInfo
NašaTrnava, NášSenec,
Trnavský balík
NášPezinok, NašeZáhorie
online
NášTrenčín,
Trenčiansky
NašaPovažská,
balík online
NašaPrievidza
NašaŽilina, NašeKysuce,
NášTuriec, NašaOrava,
Balík online
NášRužomberok,
Sever
NášMikuláš
Banskobystrický NašaBystrica, NášZvolen,
NášNovohrad, NášŽiar
balík online
NášPezinok, NášSenec,
NašaTrnava, NašeZáhorie,
NášTrenčín, NašaPovažská,
Balík online
NašaNitra, Topoľčanyinfo,
Západ
NašeNovéZámky,
NašeLevice
NašaŽilina, NašeKysuce,
NášTuriec, NašaOrava,
NášRužomberok,
Balík online
NášMikuláš, NašaBystrica,
Stred
NášZvolen, NášNovohrad,
NášŽiar, NašaPrievidza
všetkých 21 portálov
Balík Regiony
Regiony Online
online

Nitriansky balík
online

200 €

160 €

140 €

120 €

90 €

70 €

100 €

170 €

70 €

140 €

90 €

50 €

70 €

120 €

50 €

100 €

70 €

40 €

• Cenník je platný od 1. 10. 2016, všetky ceny sú uvedené bez DPH, za týždňovú kampaň.
• Lehota dodania grafických podkladov: najneskôr 3 pracovné dni pred plánovaným nasadením
• Storno poplatky: 10 - 3 dni pred uverejnením: 50 %, do 2 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.
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Banner
Banner
Top
Top
Článok
Článok
Square Exclusive banner článok titulky - titulky 300x300 300x600 200x80 titulky pozícia B pozícia C

165 €

275 €

125 €

230 €

160 €

95 €

155 €

265 €

110 €

215 €

150 €

90 €

165 €

275 €

125 €

230 €

160 €

95 €

320 €

525 €

220 €

415 €

290 €

165 €

195 €

330 €

140 €

265 €

180 €

100 €

370 €

625 €

270 €

505 €

360 €

210 €

500 €

830 €

350 €

695 €

455 €

270 €

750 €

1 170 €

530 €

950 €

700 €

400 €

Výsledné ceny jednotlivých balíkov sú ceny pre konečných klientov (net net).
Umiestnenie / špecifikácie textovej reklamy:
• TOP článok titulky – umiestnenie ako úplne prvá správa vo výliste na titulke webu, pod hlavným článkom s fotkou
• B pozícia – umiestnenie vo výliste správ na titulke webu po 3 spravodajských článkoch, na 4. mieste v poradí
• C pozícia – posledná pozícia vo výliste správ na titulke webu
• Textové správy sú pri nasadení automaticky označené slovom INZERCIA
• Politická reklama je pri textových správach neprípustná, vydavateľ si vyhradzuje možnosť odmietnuť zverejniť textovú
správu, ktorá by bola v rozpore s obsahovým a redakčným zameraním portálu

