Inzercia na spravodajskom webe

1. Predstavenie stránky
Sk1.sk je spravodajský web, ktorý začal návštevníkov informovať o relevantných udalostiach z domova i zahraničia v prvej polovici apríla
2011. Užívateľom dennodenne ponúka rýchly prehľad aktuálneho spravodajstva bez zbytočného klikania už na titulnej strane podobne, ako sú
na to zvyknutí v tlačených novinách. Zaujme originálnym nerušivým dizajnom, množstvom obrázkového materiálu a multimediálneho obsahu.
Sk1.sk nepreberá správy z tlačových agentúr. Obsah stránky tvoria vlastné krátke originálne články tvorené tímom žurnalistov. Ich cieľom je
v rozsahom krátkych textoch obsiahnuť všetky relevantné informácie potrebné pre získanie prehľadu čitateľov o aktuálnom dianí doma i v
zahraničí. Sk1.sk návštevníkom ponúka aj výber zaujímavých správ, ktoré vytvárajú priestor pre odľahčenie vážneho spravodajstva, na ktoré je
stránka prioritne zameraná.
Cieľovou skupinou stránky sú študenti a ľudia v produktívnom veku, ktorí majú nedostatok času a chcú efektívne získavať prehľad
o aktuálnom dianí.
Už počas prvých týždňov existencie si stránka získala svojich verných užívateľov. V súčasnosti má viac ako 1400 fanúšikov na Facebooku
a ich počet pravidelne rastie. Obľúbenosť tohto na Slovensku originálneho formátu spravodajstva sa prejavuje aj na rastúcej návštevnosti
stránky, ktorá v súčasnosti dosahuje viac ako 43 000 návštev mesačne.
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Graf 1: Počet návštev stránky http://www.sk1.sk reálnymi užívateľmi podľa mesiacov od jej spustenia. Údaje získané z Google Analytics.

2. Možnosti inzercie
Ponúkame Vám široké možnosti online inzercie – od bannerov cez PR články až po rôzne neštandardné reklamné formáty. Pomocou nich je
možné zrealizovať ľubovoľnú reklamnú kampaň a osloviť široké spektrum potenciálnych zákazníkov. V prípade záujmu zabezpečíme aj
zhotovenie reklamných podkladov pre Vašu marketingovú kampaň na internete.
a) štandardné formáty bannerov
Megaboard (993 x 150 pixelov) – veľký reklamný formát
umiestený na samom vrchu stránky. Zobrazuje sa nielen
na titulnej stránke ale aj na podstránkach celého webu.
Vďaka svojej veľkej ploche a dominantnému postaveniu
na vrchu stránky má obrovský potenciál aj pred
odkliknutím sa na stránku klienta.
Mainbanner (468 x 60 pixelov) – najbežnejší bannerový
formát online inzercie. Umiestnený je vedľa loga webu
a zobrazuje sa okrem titulnej stránky aj na všetkých
podstránkach. Poskytuje dostatočne veľký priestor pre
upútanie návštevníkov stránky.
Square (300 x 300 pixelov) – obľúbený formát banneru
používaný na takmer všetkých väčších weboch nielen
na Slovensku ale i svete. Umožňuje účinnú komunikáciu
posolstva klienta návštevníkom webu. Môže byť
umiestnený na prvom alebo druhom mieste vo vybranej
kategórii.
Super (300 x 60 pixelov) – menší reklamný formát
s obdobným umiestnením ako Square. Výhodné
umiestnenie medzi článkami a atraktívna cena znamená
dobrý pomer ceny a výkonu tohto banneru. Môže byť
umiestnený na prvom, druhom alebo treťom mieste vo
vybranej kategóri.

Skyscraper (120 x 600 pixelov) – neprehliadnuteľný
postranný banner. Možnosť umiestnenia po oboch
stranách titulnej stránky.
b) neštandardné formáty bannnerov
Interstitial – aktívny bannerový formát, ktorý po načítaní
titulnej stranky čiastočne prekrýva jej obsah, najviac
však po dobu 5 sekúnd. Potom sa presunie do pravého
dolného rohu viditeľnej časti stránky (pri scrollovaní
myšou dole sa presúva tak, aby bol stále v pravom
dolnom rohu).
Rectangle active (120 x 300 px alebo 120 x 600 px) –
mimoriadne účinný neprehliadnuteľný banner
s obdobným umiestnením ako skyscraper na pravom
boku stránky. Je viditeľný neustále, pretože sa posúva
rovnako ako užívateľ scrolluje dole po stránke.
Zobrazený je nielen na hlavnej stránke, ale aj na
všetkých podstránkach.
c) iné reklamné formáty
PR článok Classic – štandardný PR článok
s obrázkom. Dlžka článku dohodou, max. 3 odkazy na
stránku klienta. Po zverejnení vo vybranej kategórii na
titulnej strane sa bude radiť ako bežná správa
(novopridané správy sa radia nad neho).
PR článok Premium - PR článok zobrazený na prvom
mieste vo vybranej kategórii na titulnej strane
(novopridané správy sa radia pod neho). Dlžka článku
dohodou, max. 3 odkazy na stránku klienta.

3. Cenník

Megaboard (993 x 150 px)
Mainbanner (468 x 60 px)
Square (300 x 300 px)
Super (300 x 60 px)
Skyscraper (120 x 600 px)
Interstitial
Rectangle active (120 x 300 px)
Rectangle active (120 x 600 px)

PR článok Classic
PR článok Premium

Cena za 1000
zobrazení (€)

Týždenný
balík (€)

50,30,40,18,30,od 70,62,72,-

280,200,190,105,190,od 350,290,360,-

Počet
zobrazení
za týždeň (7
dní)
19 500
19 500
7 500
7 500
7 500
10 750
19 500
19 500

Cena za 1000
zobrazení
v týždennom
balíku (€)
14,50
10,29,15,29,od 57,15,18,50

Mesačný
balík (€)
1000,750,700,350,700,od 1100,1050,1200,-

Cena za zverejnenie 1 článku (€)

Balík 5 článkov (€)

Balík 10 článkov (€)

45,70,- / deň

180,250,-

300,400,-

Počet
zobrazení
za mesiac
(30 dní)
78 000
78 000
30 000
30 000
30 000
43 000
78 000
78 000

Cena za 1000
zobrazení
v mesačnom
balíku (€)
12,80
9,50
23,11,50
23,od 26,13,50
15,40

Cena (€)
Produkcia PR článku
Produkcia banneru

od 40,od 60,-

Ceny sú uvedené bez DPH. Posledná aktualizácia 01.08.2011.
Pozn.: V prípade realizácie väčšej kampane sú ceny určované dohodou. Akceptované
formáty bannerov .gif, .swf a .jpg. Max. dátová veľkosť dohodou. Redakcia si vyhradzuje
právo odmietnuť inzerciu, ktorá nie je v súlade s tematickým zameraním stránky.
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