regiony.sme.sk

Petit Press

PREZENTÁCIA V INTERAKTÍVNEJ MAPE

DOVOLENKA NA SLOVENSKU
 sme.sk je dlhodobo druhým najnavštevovanejším webom na Slovensku
 MYregiony.sme.sk – priemerne takmer 6 miliónov návštev mesačne, viac
ako 1,7 milióna reálnych užívateľov
 Oslovíte všetky socioekonomické skupiny, prevažne A a B
 Interaktívna mapa umožňuje návštevníkom vyhľadať prezentáciu podľa
vybranej lokality
 Článok (prezentácia) sa objaví ihneď po rozkliknutí bodu
na mape + je zobrazený vo výliste ostatných článkov pod mapou
 V článku (prezentácii) môžete použiť akékoľvek komerčné údaje, web
adresu, fotografie, hyperlinkové odkazy na vašu web stránku, prípadne aj
video obsah
 Články (prezentácie) v mape DOVOLENKA NA SLOVENSKU sú
výbornou príležitosťou pre prezentáciu miest, obcí, turisticky
atraktívnych regiónov, klastrov, rôznych festivalov, zábavných akcií,
ubytovacích zariadení, reštaurácií, aquaparkov, turistických atrakcií,
kultúrnych či športových centier a iných zaujímavostí
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 vďaka skvelej indexácii spravodajských webov siete MYregiony.sme.sk sa
bude váš článok (prezentácia) objavovať napopredných miestach vo
vyhľadávačoch
Interaktívna mapa je neustále promovaná formou online kampaní na
sme.sk, v regionálnych týždenníkoch MY, ako aj schránkových novinách
ECHO a Pardon.Naviac, ešte pred letnou sezónou bude intenzívne
promovaná v offline a online médiách vydavateľstva Vltava-LabeMedia, so zásahom na celé územie Českej republiky.
 Články zostávajú v interaktívnej mape po dobu 1 roku

Bližšie informácie k zápisu do interaktívnej
mapy Vám radi poskytnú:
Vlastislav Lukačovič
manažér obchodu pre Trnavský kraj
vlastislav.lukacovic@petitpress.sk
tel: 0907 703 358
Dana Valachová
manažérka obchodu pre Trenčiansky kraj
dana.valachova@petitpress.sk
tel: 0905 570 998
Štefan Korman
obchodný riaditeľ
stefan.korman@petitpress.sk
tel: 0907 813 099
Andrea Papšová
manažérka obchodu pre Žilinský kraj
andrea.papsova@petitpress.sk
tel: 0905 359 754
Peter Dobrota
manažér obchodu pre Banskobystrický kraj
peter.dobrota@petitpress.sk
tel: 0903 476 042

Cenník:
JEDNORÁZOVÝ ZÁPIS: 400 EUR
Počet článkov
za rok

Cena
za 1 rok

Cena v prepočte
za mesiac

10

480 eur

40 eur

20

900 eur

75 eur

30

1.200 eur

100 eur

Minimálna objednávka je na obdobie 1 roka,
roka ceny sú uvedené bez DPH.

Podklady:






obrázok/fotografia 900 x 600px
logo spoločnosti 900 x 600px
titulok článku – max. 62 znakov
dĺžka textu – max. 2500 znakov
fotografie – max. 6, url link na web

