Cenník reklamy
ZVEREJNENIE SUBJEKTU
V ONLINE KATALÓGU OBCHODOV A SLUŽIEB
Ide o základnú reklamnú službu na portáli DETI.SK, ktorá otvára široké možnosti
prezentácie subjektu a komunikácie s cieľovou skupinou na našej sociálnej sieti.
Súčasťou tejto služby je nielen zobrazovanie prezentačnej podstránky pre každú
prevádzku Vašej ﬁrmy, organizácie, združenia a pod. s logom, popisom, kontaktnými údajmi, príp. otváracími hodinami či odkazmi na Váš subjekt na iných sociálnych sieťach. Vaše prevádzky je možné vyhľadať podľa lokality, typu, odvetvia
či kľúčových slov. Môžete zverejňovať aktuálne informácie a foto albumy, ktoré sú
prístupné všetkým návštevníkom portálu. Celý obsah si môžete kedykoľvek sami
editovať. Vaše prevádzky sa automaticky zobrazia na interaktívnej mape. Cena je
uvedená pri ročnom intervale platieb. Platiť je možné aj mesačne (19,90 €/mes.).

ZVEREJNENIE REKLAMNÉHO ČLÁNKU
Efektívny nástroj na budovania povedomia o značke, umožňujúci presne zasiahnuť Vašu cieľovú skupinu. Dodajte nám reklamný alebo PR článok o Vašej ﬁrme či organizácii a my ho zverejníme na Vami požadované obdobie v dohodnutý deň a čas. Prvých najmenej 24 hodín sa bude
zobrazovať nielen medzi článkami, ale aj na titulnej stránke portálu
DETI.SK. Každý článok je prístupný všetkým návštevníkom portálu najmenej
12 mesiacov a je možné ho vyhľadať podľa jeho obsahu či rubriky, v ktorej je zaradený. Súčasťou článku môže byť okrem obrázkov či videa aj hypertextový odkaz
na Vašu stránku, ktorý vám pomôže z hľadiska SEO.

UMIESTNENIE REKLAMNÉHO ČLÁNKU NA TITULNEJ STRÁNKE
Váš reklamný článok môžeme po jeho zverejnení prednostne zobrazovať na titulnej stránke, a to až 3 dni na jednej z prvých dvoch pozícií v rotácii upútavok na
top články hneď pod hlavným menu (99,- € za 24 hodín), alebo až 14 dní nižšie
na titulnej stránke (49,- € za 24 hodín). Tým sa zabezpečí, že si ho prečíta výrazne
viac návštevníkov.

16,60 €/mes.
Najväčší úžitok pre Vás:
Základná, presne cielená
online cesta k Vašim
koncovým zákazníkom.

190,- €
Najväčší úžitok pre Vás:
Informácie majú moc dáte klientom možnosť
dozvedieť sa o Vás viac získate si ich dôveru.

od 49,- €/deň
Najväčší úžitok pre Vás:
Povedomie o Vašej značke
porastie intenzívnejšie.

PROFESIONÁLNA VÝROBA REKLAMNÉHO ČLÁNKU
Naši redaktori napíšu o Vašej ﬁrme či organizácii profesionálny reklamný alebo
PR článok, s ohľadom na SEO, Vašu cieľovú skupinu a tematiku nášho portálu.
Cena je orientačná, kalkuluje sa individuálne podľa náročnosti spracovania.

od 100,- €
Najväčší úžitok pre Vás:
Správne napísaný článok má
vysoký potenciál virality.

ZVEREJNENIE UPÚTAVKY NA VAŠE PODUJATIE
Chystáte sa organizovať zaujímavé podujatie a chcete si zabezpečiť vysokú návštevnosť? Zverejníme upútavku na toto podujatie na našom portáli, kde ho všetci návštevníci ľahko nájdu v kalendári podujatí, podľa dátumu, lokality, typu podujatia, či kľúčových slov. Blížiace sa podujatia sa zobrazujú aj na titulnej stránke
portálu. Registrovaných používateľov prednostne upozorňujeme na podujatia,
ktoré korešpondujú s ich záujmami, alebo sa konajú v blízkosti ich bydliska. Ako
bonus k tejto službe zdieľame avízo na Vaše podujatie aj na iných sociálnych sieťach, predovšetkým na Facebooku a Instagrame.

ROZPOSLANIE SPRÁV DO INTERNEJ POŠTY POUŽÍVATEĽOV
Registrovaní používatelia portálu DETI.SK komunikujú medzi sebou prostredníctvom internej pošty. Všetkým môžete poslať reklamnú správu a osloviť ich, aby sa
dozvedeli o Vašich produktoch, službách, akciách, a pod. Komu správy rozpošlete,
si môžete zadeﬁnovať rôznymi ﬁltrami. Napríklad môžete poslať správu iba tehotným ženám z Banskobystrického kraja, či používateľom z celého Slovenska, ktorí už
majú deti. Celková cena je daná súčinom jednotkovej ceny uvedenej vpravo a počtu
odoslaných správ. Keďže používateľov upozorňujeme na došlú internú správu aj
e-mailom, viac ako 80 percent z nich si ju prečíta do 3 dní od jej odoslania. Služba je
dostupná iba pre subjekty zverejnené v online katalógu obchodov a služieb.

90,- €
Najväčší úžitok pre Vás:
Zvýšenie návštevnosti
podujatia a získanie
toho správneho publika.

minimálne 10000 správ:
0,20 €
minimálne 2000 správ:
0,25 €
menej ako 2000 správ:
0,30 €
Najväčší úžitok pre vás:
Máme pre Vás riešenie,
ako účinne informovať
a zároveň neotravovať.

REKLAMNÁ STRANA V E-KNIHE
Portál DETI.SK vytvára z najhodnotnejšieho obsahu pútavé e-knihy, ktoré sú
k dispozícii na stiahnutie všetkým zaregistrovaným používateľom. V týchto
e-knihách je zaujímavý priestor na celostranovú inzerciu Vašej ﬁrmy. Výhodou
je skvelé cielenie reklamy podľa témy e-knihy. Cena obsahuje umiestnenie Vami
dodanej reklamy do Vami zvolenej e-knihy v rozsahu jednej strany. Reklamu môžeme graﬁcky spracovať aj u nás, cena za spracovanie je kalkulovaná podľa náročnosti. Minimálne obdobie umiestnenia Vašej reklamy v e-knihe je 12 mesiacov.
V jednej e-knihe môže byť najviac 12 reklamných strán.

25,- €/mes.
Najväčší úžitok pre Vás:
Bdelá pozornosť ľudskej
mysle pri čítaní knihy je
ten správny okamih aj pre
informácie o Vašej ﬁrme.

Všetky ceny sú konečné, nie sme platiteľom DPH. Cenník je platný od 1.1.2019.

INTERAKTÍVNA SÚŤAŽ
Venujte do súťaže, ktorú zorganizujeme na portáli DETI.SK, ako výhru Vaše produkty či služby. Dohodneme s Vami termín a dĺžku trvania súťaže, spôsob zapojenia používateľov, pravidlá výberu výhercov. Súťaž odpromujeme na našom
portáli a na iných sociálnych sieťach (Facebook, Instagram), tisíce registrovaných
používateľov upozorníme newsletterom.

TVORBA A ZVEREJNENIE VIDEA S VAMI ČI O VÁS
V našom videoštúdiu, prípadne aj inde, s Vami profesionálne natočíme rozhovor,
v ktorom sa porozprávame napríklad o Vašej práci, Vašich službách, produktoch
a pod., a zverejníme ho na našom portáli a na našom YouTube kanáli na obdobie
minimálne 12 mesiacov. Môžete nám tiež pred kamerami navariť, napiecť či ukázať, ako niečo vyrobiť, predviesť Váš produkt, a podobne. Uvedená cena zahŕňa
3 hodiny natáčania vo videoštúdiu s jednou redaktorkou a postprodukciu videa
ﬁnálnej dĺžky do 3 minút. Zložitejšie projekty kalkulujeme individuálne.

UMIESTNENIE LOGA VO VIDEU - SPONZOR VIDEA
Portál DETI.SK nakrúca zaujímavé a vysoko sledované videá - pravidelné relácie,
rozhovory so známymi osobnosťami, so zaujímavými ľuďmi, na aktuálne témy, recepty, rady do domácnosti, záhrady a pod. Počas prvých 30 sekúnd videa zobrazíme Vaše logo s informáciou, že sponzorujete toto video. Video s Vaším logom
bude zverejnené nielen na portáli, ale aj na našom YouTube kanáli minimálne
12 mesiacov.

BANNEROVÁ REKLAMA
Na portáli DETI.SK sa môžete zviditeľniť bannerovou reklamou za férových podmienok. Máme k dispozícii 11 rôznych formátov reklamných bannerových plôch.
Neplatíte za obdobie, ale za počet zobrazení Vašich bannerov. Cena je udávaná
za 1000 zobrazení bannera. Bannery sme rozdelili do 3 skupín:
•
malé a mobilné: FULL BANNER 468x60, LEADERBOARD 728x90, MOBILE
320x100
•
stredné: BIG LEADERBOARD 970x90, SQUARE 300x250, SKYSCRAPER
120x600, BIG SQUARE 300x300, WIDE SKYSCRAPER 160x600
•
veľké: HALF PAGE 300x600, TOP SCREEN 1260x140, BILLBOARD 970x250
Nesmiernou výhodou bannerovej reklamy na našom portáli je jej vynikajúce
cielenie na budúcich rodičov a rodičov, ľudí zaujímajúcich sa o aktuálne trendy
v rodičovstve a výchove detí.

od 399,- €
Najväčší úžitok pre Vás:
Súťažou si vybudujete
komunitu, vzťah s publikom
a povedomie o Vašej značke.

od 890,- €
Najväčší úžitok pre Vás:
Video vytvorí dôveru,
výrazne zvyšuje konverzie
a vedie priamo k predaju.

od 500,- €
Najväčší úžitok pre Vás:
Vaše logo - Vaša vizitka neunikne žiadnemu oku.

malé a mobilné bannery:
9,- €
stredné bannery:
12,- €
veľké bannery:
14,- €
Najväčší úžitok pre Vás:
Osvedčená forma reklamy,
ktorá efektívne zvýši
návštevnosť, predaj a zisk
z Vášho webu.
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