CENNÍK INZERCIE PRE ROK 2020
Ceny inzercie sú platné od 5.5.2020
Typ formátu

Rozmer

Max. veľkosť

Umiestnenie

CPT*

Banner, typ Square

300x250

100 kB

Hlavná stránka+
podstránky

10 €

Banner, typ Double
square

600x500

100 kB

Hlavná stránka+
podstránky

12 €

Banner, typ
Leaderboard

728x90

100 kB

Hlavná stránka +
podstránky

8€

Video reklama (10
sec)

1920x 1080

dohodou

Sekcia TV

20 €

Názov formátu

Špecifikácia

Rozsah

Umiestnenie

Cena

Partnerská rubrika/
resp. kategória

1 kategória
v menu + 5 PR
článkov
v danej
kategórii

5 PR článkov
(dodaných)

Hlavná stránka
(hlavné menu)

1000 €

PR článok (dodaný
objednávateľom)

Text + titulný
obrázok

dohodou

Hlavná stránka+
podstránky

150 €

Natívny článok
(vytvorený
redaktorom)

Text + titulný
obrázok

dohodou

Hlavná stránka +
podstránky

250 €

PR natívne video
(vytvorené
redakciou)

Reportážne
video vo Full
HD rozlíšení

do 2 min.

Hlavná stránka+
TV sekcia

430 €

* CPT- Cost Per Thousand alebo cena za tisíc zobrazení, platí pre formát bannerovej reklamy a video reklamy.
Všetky ceny sú uvádzané bez DPH.

Technická špecifikácia
Kreatívy pre bannerovú reklamu je potrebné odovzdať v nasledujúcich formátoch: .jpg,
.png, .gif alebo HTML5. Formáty, ktoré majú farbu pozadia zhodnú s farbou pozadia
stránky,je potrebné viditeľne orámovať tak aby boli ohraničené rozmery banneru.
Maximálna povolená veľkosť pre bannery je 100kB.
Rozsah PR článku a natívneho článku závisí od dohody s objednávateľom. PR článok
objednávateľ dodáva spolu s titulným obrázkom vo veľkosti 696 x 400px, do 200kB.

STORNO podmienky
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo účtovať 50% z ceny inzercie pri zrušení viac ako 14 dní
pred zverejnením a až 100% z ceny inzercie pri zrušení menej ako 14 dní vopred.

Dodanie podkladov
Inzerent je povinný dodať podklady pre reklamnú kampaň minimálne 48 hodín/ resp. 2
pracovné dni pred dohodnutým začiatkom inzercie. Podklady musia spĺňať technické
požiadavky prevádzkovateľa. V opačnom prípade včasné spustenie reklamnej kampane nie
je možné garantovať.

Prevádzkovateľom webovej stránky www.noviny.mojeslovensko.sk je spoločnosť MGROUP, s.r.o,
Rudohorská 35, 974 11 Banská Bystrica

