KONTAKT:
inzercia@prezidentskevolbysr.sk
jediný špecializovaný magazín na prezidentské voľby
denne aktualizované informácie

Portál PrezidentskéVoľbySR.sk prináša informácie o tom, kto sú
kandidáti na prezidenta a aké sú ich vízie, ciele či plány. Okrem iného
prinášame diskusie kandidátov, aktuálne novinky a informácie týkajúce sa samotných volieb. Jednoducho voľby prezidenta v “kocke”.

1. SLIDESHOW
Slideshow na titulnej stránke.
Prvá a najpútavejšia reklamná
plocha dostupná na úvodnej
landing page magazínu.
Ukážka 1

1 mesiac
1. MIESTO

1024 €
bez DPH

2. MIESTO

690 €
bez DPH

možnosť osloviť nerozhodnutých voličov z radu návštevníkov
výborný spôsob ako upútať pozornosť v digitálnom prostredí

2. REKLAMA NAD
KAŽDÝM ČLÁNKOM

3. REKLAMA VEDĽA
KAŽDÉHO ČLÁNKU

4. ZVÝRAZNENÝ
PROFIL ZOZNAMU

5. PR ČLÁNOK
ALEBO ROZHOVOR

6. VLASTNÝ PROFIL
KANDIDÁTA

Top pozícia na magazíne
- reklama sa zobrazí nad
každým článkom ( resp. nad
perexom a nadpisom článku).
V mobilných zariadeniach
sa táto reklama tiež zobrazí
ešte nad obsahom, takže ju
uvidí každý návštevník článku.
Bannerová alebo aj textová
reklama sa viditeľne zobrazí
každému čitateľovi.

Reklama, ktorá sa zobrazuje
vo vrchnej časti vedľa článku
vpravo.

Zvýraznený profil s fotografiou
na aktualizovanom zozname
kandidátov na prezidenta SR.

Možnosť vlastného obsahu a
textu v profile kandidáta spolu s odkazom na konkrétnu
stránku alebo Facebook profil.

Rozmerovo najväčšia plocha,
zobrazujúca sa naprieč všetkými stránkami webstránky,
ktorú je možné zafixovať tak,
aby ju používateľ videl trvalo.

Suma sa vzťahuje na trvalé
umiestnenie kandidáta medzi
prvých štyroch spolu s uvedením odkazu na stránku.

Vytvorenie a publikácia PR
článku alebo rozhovoru s
daným kandidátom ako menej
nenásilný formát reklamy.

Ukážka 3

Ukážka 4

Ukážka 2A / Ukážka 2B

1 mesiac

1 mesiac

trvalé umiestnenie

trvalá publikácia

trvalá publikácia

1950 €

1640 €

1070 €

764 €

458 €

3. MIESTO

416€
bez DPH

ZĽAVY

bez DPH

pri odbere na 2 mesiace a viac 12%

bez DPH

bez DPH

pri odbere na 4 mesiace a viac 20%

bez DPH

bez DPH

pri odbere 2 článkov a viac 15%

