
Formát Vizuál Umiestnenie Cena za 24 hodín

PR článok A Text + foto
Fotoavízo PR článku na hlavnej stránke + tématické zaradenie medzi 

Aktuality + po skončení na HS trvalé zaradenie medzi správy príslušnej tématickej 
sekcie webu + zaradenie do denného mailingu.

100 €

PR článok B Text + foto
Fotoavízo na hlavnej stránke + po skončení na HS trvalé zaradenie článku medzi 

Komerčné správy 50 €

CENNÍK ONLINE INZERCIE
na www.banoviny.sk

platný od 1. januára 2017

Cena za 1000 videní (CPT)
Ceny sú uvádzané bez DPH. 

KONTAKT � Telefón: 0911 668 469 � E-mail: reklama@banoviny.sk

Formát Rozmer (px) Veľkosť Umiestnenie cena (CPT)

Banner 60 468x60 40 kB hlavná stránka, uprostred 40 €

Banner 90 468x90 40 kB hlavná stránka, uprostred 60 €

Square 300x300 40 kB celý web, pravý stĺpec hore 60 €

Megaboard 900x100 40 kB celý web, celkom hore 60 €

Screen 900x200 40 kB celý web, celkom hore 90 €

Rectangle 490x300 40 kB podstránky, pod článkom 60 €

Active Pilot 150x180 40 kB celý web, plávajúci vpravo 60 €

Active Pilot Plus 500x300 + 150x180 40 + 20 kB celý web, plávajúci nad obsahom stránky, 
po skončení prvej fázy sa správa ako Active Pilot, capping = 2 za deň 90 €

CPT ceny platia pri frekvencii zobrazení 3x jednému unikátnemu používateľovi za ľubovoľné časové obdobie (capping 3), s výnimkou formátov, 
pri ktorých je uvedený iný capping.
Príplatky za obmedzenie maximálneho počtu zobrazení jednému unikátnemu užívateľovi za obdobie: capping 2 = 15 %, capping 1 = 30 %.

Formáty Active Pilot a Active Pilot Plus musia obsahovať Close Button (zatvárací). Trvanie prvej fázy pri Active Pilot Plus je maximálne 7 sekúnd.

Komerčné správy (PR článok)

Technické parametre pre dodanie PR podkladov:
TEXT: v textovom editore s diakritikou - neobmedzený rozsah, titulka max. 45 znakov, perex max. 200 znakov (vrátane medzier)
FOTO: len v rozíšení 600x400 px, max. 8 ks
VIDEO: z prehliadača videí HTML - webová adresa



FORMÁTY ONLINE INZERCIE I.

KONTAKT � Telefón: 0911 668 469 � E-mail: reklama@banoviny.sk

screen 900x200

square 300x300

megaboard 900x100

banner 468x90

banner 468x60



FORMÁTY ONLINE INZERCIE II.

KONTAKT � Telefón: 0911 668 469 � E-mail: reklama@banoviny.sk

rectangle 490x300




