Typy reklamy ktoré poskytujeme na webovom portáli
Trendom v novodobej internetovej reklame je využívať jej výhodu lokálneho zacielenia. Inzerenti tak smerujú svoje bannery na lokálnych weboch. Vďaka geografickej dostupnosti sa stáva reklama účinnejšou a
pomáha tak najmä menším živnostníkom, ktorých rozpočty na reklamu sú obmedzené. Správne vybraný
druh reklamy vzhľadom k účelu je základom reklamného úspechu na internete. Poskytujeme nasledovné
typy internetovej reklamy:
Textová reklama
Grafická (banerová) reklama
PR články
E-mail reklama
TV spot
Textová reklama
Internet je v prvom rade o informáciách a to si neuvedomujú mnohí zadávatelia reklamy, keď podceňujú
textovú reklamu t.j. reklamu buď v podobe priamych hypertextových odkazov (liniek) s jasným informačným posolstvom alebo kratšieho popisného textu zakončeného odkazom.
Grafická (bannerová) reklama
- Slúži na podporu jednorázových akcií poriadaných v danom meste-regióne – napr. pre akciové kampane, uvádzanie výrobkov na trh, otvorenie novej predajne-pobočky v meste-regióne.
- Zvýšuje povedomie o značke, firme, predajni v danom meste-regióne.
PR články
PR správa: Odporúčaná dĺžka textu max. 1800 znakov vrátane medzier. Titulok: 60 znakov vrátane medzier. Perex: 200 znakov vrátane medzier. Ilustračná fotografia: minimálne rozslíšenie 300x300 pixelov a
viac, formát jpeg, gif alebo png. Video: formát avi, mpeg alebo prostredníctvom Embed kódu z
Youtube.com alebo Vimeo.com. Max. 2 aktívne linky. Text je potrebné dodať v textovom formáte MS
Word.
E-mail reklama
Naša datbáza ponúka priamo osloviť ľudí do určitej miery cieleným spôsobom. A naozaj, zaujímavo napísaný mail v schránke veľkého množstva ľudí má veľkú šancu, že osloví tých, ktorých hľadáte - záujemcov
o Vaše produkty a služby.
TV spot
Dĺžka spotu by v optimálnom prípade nemala presiahnuť 30 sekúnd, vzhľadom na jej prijateľnosť internetovým návštevníkom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kontakt:
PEKY production agentúra, Dolný Šianec 2, 911 01 Trenčín
tel. redakcia: 032 202 8905, mobil: 0908 727 395
e-mail: redakcia@trencianskyterajsok.sk

Reklama na úvodnej stránke portálu www.trencianskyterajsok.sk

VRCHNÝ BANNER - 1200 x 260
30 € / týždeň

BOČNÝ
BANNER
160x600
25 €
týždeň

SPODNÝ BANNER - 960 x 200
10 € / týždeň

Reklama umiestnená v článku www.trencianskyterajsok.sk

VRCHNÝ BANNER - 1200 x 260
30 € / týždeň

BOČNÝ
BANNER
160x600

STREDNÝ BANNER - 625 x 130
150 €
uverejnený neobmedzene

25 €
týždeň

SPODNÝ BANNER - 960 x 200
20 € / týždeň

TRENČIANSKY TERAJŠOK INTERNETOVÁ TV
V našom interaktívnom televíznom štúdiu je technicky možné vyrobiť rôzne reklamné alebo marketingové rozhovory,
diskusné relácie, televízne spravodajstvo, publicistiku... prípadne profesionálne produktové fotografie.
Z hľadiska kvality obrazu a zvuku je všetko dosiahnuteľné na profesionánej úrovni s prijateľnými nákladmi.
ukážka klikni na odkaz: www.tv.trencianskyterajsok.sk

Phineas Taylor Barnum (1810 - 1891) - známy ako veľký propagátor Shakespeara vyslovil vetu, ktorá sa zapísala do
dejín o informovanosti a prezentácie:

„Bez propagácie sa stane niečo strašného. Nič!“

...naše informácie sú iné...

Cenník reklamného priestoru
na portáli
Trenčiansky terajšok

Cenník je platný od 1.7.2016
Kontakt:
Peter Peťovský
e-mail: redakcia@trencianskyterajsok.sk
mobil: +421 908 727 395

Reklama

cena

dĺžka

obdobie
zverejnenia

TV spot*

100 €

max. 30 sekúnd

neobmedzene

Moderovaný rozhovor v TV štúdiu

100 €/minúta

max. 5 minút

neobmedzene

PR článok**

90 €

max.
1800 znakov

neobmedzene

Sponzoring video reportáže

50 €

10 sekúnd
/úvod + záver/

neobmedzene

Textová reklama

50 €

krátky text zakončený hyperlinkom

neobmedzene

* Výroba spotu na želanie: 100 - 500 € /podľa náročnosti výroby/
** PR článok je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov
určených verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. PEKY PRODUCTION AGENTÚRA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá.

Doplnkové služby

cena

Zverejenie od 3 ks do 10 ks aktívnych hyperlinkov v PR článku

50 €

Zverejnenie videa k PR článku (max. 2 minúty)

100 €

Uverejnenie fotogalérie do 10 ks k PR článku

50 €

Doplnenie ilustračnej fotografia k PR článku

10 €

PR článok - spracovanie textu z podkladov klienta

50 €

PR video - výroba videa do 2 minút

*

Vaša reklama bude uverejnená:
portál www.trencianskyterajsok.sk
portál www.tv.trencianskyterajsok.sk
zdielanie - sociálne siete
newsletter Trenčiansky terajšok
Rozmery bannerov sú v pixeloch /šírka x výška/. Uvedené ceny bannerov sú na jeden týždeň okrem
rozmeru 625 x 130 (ten je uverejnený neobmedzene).
Nie sme plátci DPH

