Cenník webovej inzercie je platný od 1. marca 2020.

Inzercia na webovom portáli rmagazin.sk
Technické špecifikácie reklamného priestoru rmagazin.sk:
1. Podklady na uverejnenie inzercie je nutné doručiť najneskôr 2 dni pred predplateným
obdobím, inak prevádzkovateľ nezaručuje kontrolu dodaných materiálov včas, zároveň
si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku.
2. Dodané materiály musia dodržiavať presne stanovené rozmery (viď nižšie).
3. Zároveň s formátmi musí byť dodaná aktívna URL adresa, na ktoré majú formáty odkazovať, pomocou ktorých je reklama presmerovaná.
4. Predplatený reklamný priestor bude zverejnený na vopred dohodnuté časové obdobie.
Ceny sú stanovené na jeden kalendárny týždeň, čiže 7 dní.
Formáty online grafickej inzercie:
Formát

Rozmer (v
px)

Sekvencia

Digitálna
veľkosť

Podporovaný
formát

Leaderboard

728x90

max. 2

30-100kb

gif., jpg, png 125,-€/týždeň

Banner

678x197

max. 2

30-100kb

gif., jpg, png 150,-€/týždeň

Square 1

326x280

max. 2

30-100kb

gif., jpg, png 150,-€/týždeň

Square 2

326x280

max. 2

30-100kb

gif., jpg, png 100,-€/týždeň

Square 3

326x280

max. 5

30-100kb

gif., jpg, png 50,-€/týždeň

Square 4

326x280

max. 5

30-100kb

gif., jpg, png 50,-€/týždeň

Square 5

326x280

max. 5

30-100kb

gif., jpg, png 50,-€/týždeň

Cena

Iné formáty
Inzertné texty - advertoriál:
Špecifický formát inzercie, odlíšený od redakčných materiálov periodika. Ide o platenú
reklamu, ktorá má podobu článku a je vytvorená redaktorom, doplnená fotografiami.
Formy a ceny za vypracovanie advertoriálu:
Forma

Cena

rozhovor

0,05 € x počet znakov

článok

0,05 € x počet znakov

Podmienky

1. Inzertný článok (advertoriál) bude zobrazený na hlavnej stránke 7 dní. Advertoriál
môže byť na pozícii článku číslo 2 (150€/týždeň), článku číslo 4 (100€/týždeň), článku
číslo 6 (75€/týždeň). Článok sa nebude striedať na danej pozícii so žiadnym iným textom. Zmena fotky či textu je bezplatná na základe požiadavky klienta. Výroba textu je
spoplatnená podľa cenníka (viď vyššie).
2. Perex môže obsahovať maximálne 35 slov.
3. Jedna normostrana obsahuje 1800 znakov, ktorej cena je stanoveného podľa vzorca na
90,-€. Advertoriál môže byť na pozícii článku číslo 2 (150€/týždeň), článku číslo 4 (100€/
týždeň), článku číslo 6 (75€/týždeň). Článok sa nebude striedať na danej pozícii so žiadnym iným textom. Zmena fotky či textu je bezplatná na základe požiadavky klienta.
4. V texte môžu byť prekliky na stránku klienta, video alebo fotografie.
5. Advertoriál môže byť zverejnený aj v rubrike Ružomberok Dnes. Rozsah je maximálne
200 znakov s medzerami, garancia zverejnenia na hlavnej stránke 24 hodín, bez garancie pozície. Cena 10€/deň. Maximálne 1 inzertný advertoriál za deň. Zmena úpravy
počas zverejnenia je zdarma na požiadanie klienta.

Zľavy možné po vzájomnej dohode

Možnosť kombinovať inzerciu v tlačenom magazíne s webovým priestorom na rmagazin.sk
po vzájomnej dohode.

