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Prečo mať reklamu v médiách 
vydavateľstva Hobby media?
Časopisy PEKNÉ BÝVANIE,  Pekné bývanie 
V ZáHrAdE a dom a ByT spolu s neustále rastúcim 
online magazínom doma.sk sú zárukou tradičnej 
kvality a nového zmýšľania.
Kombinácia PrINT + oNLINE sa v rámci afinitného 
cielenia kampane ukazuje ako ideálna kombinácia, 
ktorá vytvára u potenciálneho zákazníka pamäťovú 
stopu, takže inzerentom vynaložené prostriedky na 
zviditeľnenie sa sú z dlhodobého hľadiska použité 
najefektívnejšie.

Tematické zameranie jednotlivých vydaní časopisu, 
vysoká kvalita tlače a profesionálne grafické zalomenie 
umožňujú vyniknúť inzerentovi priamo v rámci 
redakčných článkov zo segmentu, v ktorom pôsobí, 
pričom časopis slúži ako inšpirácia a čitatelia sa 
k nemu vracajú viackrát, dokonca si ho odkladajú. 
Ak sa to skombinuje s online prezentáciou, ktorá 
može byť interaktívnejšia, a s možnosťou hyperlinkov 
s preklikom na webovú stránku inzerenta, klient 
získava optimálne oslovenie spotrebiteľa.



Mesačník PEKNÉ BÝVANIE je tradičný titul s dobrou kondíciou a stabilnou 
čitateľskou základňou, ktorý vychádza na viac ako 130 stranách. V pravidelných 
rubrikách prináša inšpirácie a pohľad do sveta nábytku, bytových doplnkov 
a dekorácií. Je slovenským trendsetterom v oblasti interiérového dizajnu. Nápady, 
tipy či reportáže z navštívených interiérov sú podporené exkluzívnou obrazovou 
dokumentáciou. Súčasťou každého vydania je aj stavebný špeciál – servis pre 
čitateľov budujúcich, prerábajúcich či zveľaďujúcich si svoje bývanie vrátane 
odporúčaní efektívneho bývania či údržby domácnosti. Neprehliadnuteľnou je aj 
atraktívna 20-stranová rubrika ZáHrAdA plná nápadov a aktuálnych rád, ako si 
zveľadiť nielen samotnú záhradku, ale aj exteriér domu. 
Periodicita: mesačník
Náklad:  15 000 ks
Počet pravidelných čitateľov: 62 900 (zdroj: mmL – TGI)

Cena výtlačku:  2,20 €

Vydanie V predaji 
od

Obchodná  
uzávierka

   Termín dodania podkladov Témy v roku 2022
  pre redakčnú 
rubriku + PR pre inzerát Téma vydania Stavebný špeciál Spotrebiče

Pekné bývanie 
01/2022 14.12.2021 23.11. 23.11. 29.11. úsporná domácnosť, 

malý byt, malá záhrada

rekonštrukcia  
(suchá výstavba, podlahové 

krytiny, vykurovanie)
čierna technika

Pekné bývanie 
02/2022 13.1.2022 20.12. 20.12. 29.12. obývacia izba, 

najkrajšie interiéry
zakladanie a rekonštrukcia 

záhrady umývačky riadu

Pekné bývanie 
03/2022 15.2.2022 24.1. 24.1. 31.1. osvetlenie, úložné 

priestory
hrubá stavba, stavebné 

materiály, bazény digestory

Pekné bývanie 
04/2022 15.3.2022 22.2. 22.2. 1.3. detská izba, Veľká noc

fasáda, okná, dvere, strechy, 
lokálne zdroje tepla (solárne 

panely, fotovoltika)

chladničky 
a mrazničky

Pekné bývanie 
05/2022 14.4.2022 23.3. 23.3. 30.3. kuchyňa

spevnené plochy  
(terasy a chodníky), ochrana 

dreva
rúry a sporáky

Pekné bývanie 
06/2022 13.5.2022 22.4. 22.4. 29.4. kúpeľňa tienenie, klimatizácia grily, elektrické 

hrnce

Pekné bývanie 
07/2022 14.6.2022 23.5. 23.5. 30.5. kuchyňa a úložné 

priestory

podlahy, obklady, dlažby 
v interiéri, spevnené plochy 

v exteriéri
vysávače

Pekné bývanie 
08/2022 15.7.2022 24.6. 24.6. 30.6.

relax na záhrade a na terase 
(nábytok, stolovanie, grily, 
osvetlenie, letná kuchyňa)

farby, nátery do exteriéru  
a interiéru, tienenie, bazén varné dosky

Pekné bývanie 
09/2022 15.8.2022 24.7. 24.7. 31.7. spálňa

pasívny dom, dom s takmer 
nulovou spotrebou energie, nulový 
dom, vykurovanie, zateplenie rd 

(fasády, okná, strechy)

malé domáce  
spotrebiče

Pekné bývanie 
10/2022 14.9.2022 18.8. 18.8. 25.8. kúpeľňa vykurovanie  

(kotly a kozuby, komíny) kávovary

Pekné bývanie 
11/2022 14.10.2022 22.9. 22.9. 29.9. kuchyňa izolácie, podlahové a stenové 

vykurovanie práčky a sušičky

Pekné bývanie 
12/2022 15.11.2022 21.10. 21.10. 28.10. Vianoce podkrovie čierna technika

Pekné bývanie 
01/2023 14.12.2022 22.11. 22.11. 29.11. obývacia izba úsporná domácnosť žehličky

Termíny a témy

Časopis Pekné bývanie

Redakčná rubrika
950 €

Podklady: text v rozsahu 450 znakov  
vrátane medzier, 2 fotografie (imidžová  

a produktová), cena, kontakt na web

Testovanie
3 400 € + produkčné náklady

600 znakov, 1 – 2 obrázky, web
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Product placement
1 150 €

Podklady: 1 produktová fotografia, názov 
produktu, popis produktu (max. 25 slov), cena 

a veľkosť, kontakt na web



Formát Cena

2/1 strany 5 000 €

4. strana obálky 4 600 €

2., 3. strana obálky 3 900 €

1. inzertná strana 3 600 €

1/1 strany v časopise 3 400 €

1/2 strany výška
2 100 €

1/2 strany šírka

1/3 strany výška
1 600 €

1/3 strany šírka

Formát Cena

PR 2/1 strany 5 000 €

PR 1/1 strany v časopise 3 400 €

PR 1/2 strany výška
2 100 €

PR 1/2 strany šírka

Product placement 1 150 €

Redakčná rubrika 950 €

Testovanie 3 400 € 
+ produkčné náklady

Vkladaná inzercia  
Individuálne požiadavky po dohode 
s obchodným zástupcom  
za príplatok

0,07 €/ks  
celý náklad,  

štandardný vklad  
do 25 g
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1/1 + spadávka
(215 × 280 mm) + 5 mm

3 400 €

1/2 výška zrkadlo
(95,5 × 260 mm) 

1/2 šírka zrkadlo
(195 × 122,5 mm)

1/2 – 2 100 €

1/3 výška zrkadlo
(61,5 × 260 mm) 

1/3 šírka zrkadlo
(195 × 82,5 mm) 

1/3  – 1 600 €

2/1 PR článok (5 000 znakov,  
2 – 8 obrázkov, logo), cena 5 000 €

1/1 PR článok (2 500 znakov,  
2 – 4 obrázky, logo)
1/1 Pr  cena 3 400 €

1/2 PR článok výška 
1/2 PR článok šírka (1 000 znakov,  
1 – 2 obrázky, logo) cena  2 100 €

PR native je redakčne spracovaný 
text tematicky sa týkajúci služby či 
produktu klienta spôsobom, ktorý 
čitateľovi prináša určitú hodnotu. 
Neobsahuje reklamné logá a max.  
1 – 2 reklamné názvy produktu.

Tému navrhne redakcia alebo si ju 
zvolí inzerent a redakcia ju spracuje 
spôsobom vlastným pre printový 
alebo online magazín.
Za finálnu podobu článku zodpovedá 
vydavateľ.
V závere článku je umiestnený text 
zdôrazňujúci, že článok priniesol 
magazín v spolupráci s finančnou 
podporou inzerenta. 

Cena za Pr native je navýšená oproti 
štandardnému Pr článku o cenu 
za tvorbu textu – na vyžiadanie 
u obchodníka.

Kto je čitateľom časopisu pekné bývanie?

cieľová skupina
Čitateľmi sú ženy i muži v produktívnom 
veku so stredným a vyšším finančným 
zabezpečením, čím predstavujú 
ekonomicky najsilnejšiu kategóriu 
obyvateľstva. Plánujú stavbu rodinného 
domu, rekonštrukciu bytu či rodinného 
domu, nadstavbu podkrovia a zaoberajú 
sa úsporou energie. Nezabúda sa ani na 
tých, ktorí hľadajú inšpiráciu pri zariaďovaní 
interiéru či tvorbe okrasnej záhrady. 

Pohlavie  
Spomedzi 
čitateľov majú 
prevahu ženy.

Vzdelanie
Takmer 80 % čitateľov 
má ukončené 
stredoškolské alebo 
vysokoškolské 
vzdelanie.

Vek
Viac ako 80 % čitateľov je v produktívnom veku 20 – 59 rokov.

 ženy
 muži

 základné
 SŠ bez maturity
 SŠ s maturitou
 vysokoškolské

Socioekonomická klasifikácia čitateľov

Zdroj: mEdIAN SK, 
mmL-TGI, 1. – 2. kvartál 2021

nad 70 rokov

60 – 69 rokov

50 – 59 rokov

40 – 49 rokov

30 – 39 rokov

20 – 29 rokov

14 – 19 rokov

16,6 %

0,7 %

17,5 %

19,3 %

27,6 %

16,5 %

1,9 %
Takmer 40 % čitateľov Pekného 

bývania má najvyšší sociálny status 
alebo nadpriemerné príjmy (A, B).

55 % čitateľov Pekného bývania 
má priemerný životný štandard, 

priemerné príjmy (C1, C2, d).

do 10 % čitateľov Pekného bývania 
má podpriemerný životný štandard 

(napr. nezamestnaní, nekvalifikovaní 
robotníci (E1, E2, E3).

37,1 %

7,8 %

55,1 %

67,6 %

42,8 %
44,9 %

20,5 %

11,9 %

22,6 %

Formáty a ceny inzercie 



Časopis Pekné bývanie v záhrade



Podklady na inzeRCiu:
•  v elektronickej podobe: PDF s rozlíšením  

300 dpi, farebnosť CmyK 
PRÍPlaTok: 10 % za požadované umiestnenie
zĽaVy: 15 % agentúrna provízia pre zmluvných 
partnerov
SToRno PoPlaTky: 
• 50 % pred termínom uzávierky objednávok na 

dané číslo časopisu podľa edičného plánu
• 100 % po termíne uzávierky objednávok na 

dané číslo časopisu podľa edičného plánu
obChodné PodMienky:
• Ceny sú uvedené bez DPH. 
• Uplatniť si možno iba jeden druh zľavy. 

• Reklamný článok zalamuje redakcia. Označenie inzerátu: 
platená inzercia.

• Vydavateľ si vyhradzuje právo na odsúhlasenie obsahu 
vkladanej a vlepovanej inzercie s možnosťou odmietnuť jej 
vydanie.

• Vydavateľ si vyhradzuje právo na odsúhlasenie vizuálov na 
obálkových stranách s možnosťou odmietnutia.

• Na vkladanú inzerciu sa neposkytujú zľavy, cena je vrátane 
distribučných a produkčných nákladov.

• Pri objednaní vkladanej, resp. vlepovanej inzercie treba 
vydavateľovi doručiť vzor najneskôr do 14 dní pred termínom 
uverejnenia.

• Cena a opakovanie takejto inzercie sa zarátavajú do celkového 
finančného objemu.

• Cena za neštandardné formáty po dohode s obchodným 
oddelením.

• V prípade omeškania objednávateľa s úhradou 
faktúry je vydavateľstvo oprávnené uplatňovať si voči 
objednávateľovi úrok 0,05 % za každý deň omeškania 
a sankčný urok 10 % p.a.

• V zmysle § 31 – 36 zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. 
v platnom znení bude klientovi na uvedenú adresu zaslaná 
elektronická faktúra vo formáte pdf, ktorá bude spĺňať všetky 
náležitosti fakturačného dokladu v zmysle § 75 a 76 zákona 
o dPH č. 222/2004 Z. z. v platnom znení.

• objednávateľ je povinný uhradiť faktúru vystavenú 
vydavateľstvom do 14 dní od dátumu jej vystavenia. Bankové 
spojenie vydavateľstva bude uvedené na faktúre.

Formáty a ceny inzercie 
Formát Cena
2/1 strany 4 300 €

4. strana obálky 3 490 €

2. strana obálky 2 950 €

3. strana obálky 2 790 €

1. inzertná strana 2 550 €

1/1 strany v časopise 2 390 €

1/2 strany výška
1 390 €

1/2 strany šírka

1/3 strany výška
990 €

1/3 strany šírka

Formát Cena
PR 2/1 strany 4 300 €

PR 1/1 strany v časopise 2 390 €

PR 2/3 strany výška
1 700 €

PR 2/3 strany šírka

PR 1/2 strany výška
1 390 €

PR 1/2 strany šírka

Product placement 890 €

Redakčná rubrika 690 €

Testovanie 2 500 € 
+ produkčné náklady

Vkladaná inzercia  
Individuálne požiadavky po dohode 
s obchodným zástupcom za príplatok

0,07 €/ks  
celý náklad, štandardný 

vklad do 25 g
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1/1 + spadávka
(215 × 280 mm) + 5 mm

2 390 €

1/2 výška zrkadlo
(95,5 × 260 mm) 

1/2 šírka zrkadlo
(195 × 122,5 mm)

1/2 – 1 390 €

1/3 výška zrkadlo
(61,5 × 260 mm) 

1/3 šírka zrkadlo
(195 × 82,5 mm) 

1/3  – 990 €

2/1 PR článok (5 000 znakov,  
2 – 8 obrázkov, logo), cena 4 300 €

1/1 PR článok (2 500 znakov,  
2 – 4 obrázky, logo)
1/1 Pr  cena 2 390 €

1/2 PR článok výška 
1/2 PR článok šírka (1 000 znakov,  
1 – 2 obrázky, logo) cena  1 390 €

PR native je redakčne spracovaný 
text tematicky sa týkajúci služby či 
produktu klienta spôsobom, ktorý 
čitateľovi prináša určitú hodnotu. 
Neobsahuje reklamné logá a max.  

1 – 2 reklamné názvy produktu.
Tému navrhne redakcia alebo si ju 
zvolí inzerent a redakcia ju spracuje 
spôsobom vlastným pre printový 
alebo online magazín.
Za finálnu podobu článku 
zodpovedá vydavateľ.
V závere článku je umiestnený text 
zdôrazňujúci, že článok priniesol 
magazín v spolupráci s finančnou 
podporou inzerenta. 

Cena za Pr native je navýšená 
oproti štandardnému Pr článku 
o cenu za tvorbu textu – na 
vyžiadanie u obchodníka.

Magazín Pekné bývanie v záhrade 
vychádza štyrikrát ročne. magazín zahŕňa tie 
najdôležitejšie informácie, ktoré potrebuje 
každý slovenský záhradkár pre starostlivosť 
o svoju záhradu. Časopis sa venuje kvetinovej, 
pestovateľskej a stavebnej časti záhrady.

Periodicita: 4 vydania ročne
Náklad:  28 000 ks
Cena výtlačku:  2,20 €

Vydanie V predaji 
od Obchodná uzávierka

   Termín dodania podkladov

  pre redakčnú rubriku + PR pre inzerát

Jar v záhrade 2022 4.2.2022 14.1. 14.1. 20.1.

Leto v záhrade 2022 4.5.2022 12.4. 12.4. 19.4.

Jeseň v záhrade 2022 4.8.2022 14.7. 14.7. 20.7.

zima v záhrade 2022 4.11.2022 14.10. 14.10. 20.10.

Termíny a témy



Časopis dom a byt



Podklady na inzeRCiu:
•  v elektronickej podobe: PDF s rozlíšením  

300 dpi, farebnosť CmyK 
PRÍPlaTok: 10 % za požadované umiestnenie
zĽaVy: 15 % agentúrna provízia pre zmluvných 
partnerov
SToRno PoPlaTky: 
• 50 % pred termínom uzávierky objednávok na 

dané číslo časopisu podľa edičného plánu
• 100 % po termíne uzávierky objednávok na 

dané číslo časopisu podľa edičného plánu
obChodné PodMienky:
• Ceny sú uvedené bez DPH. 
• Uplatniť si možno iba jeden druh zľavy. 

• Reklamný článok zalamuje redakcia. Označenie inzerátu: 
platená inzercia.

• Vydavateľ si vyhradzuje právo na odsúhlasenie obsahu 
vkladanej a vlepovanej inzercie s možnosťou odmietnuť jej 
vydanie.

• Vydavateľ si vyhradzuje právo na odsúhlasenie vizuálov na 
obálkových stranách s možnosťou odmietnutia.

• Na vkladanú inzerciu sa neposkytujú zľavy, cena je vrátane 
distribučných a produkčných nákladov.

• Pri objednaní vkladanej, resp. vlepovanej inzercie treba 
vydavateľovi doručiť vzor najneskôr do 14 dní pred termínom 
uverejnenia.

• Cena a opakovanie takejto inzercie sa zarátavajú do celkového 
finančného objemu.

• Cena za neštandardné formáty po dohode s obchodným 
oddelením.

• V prípade omeškania objednávateľa s úhradou 
faktúry je vydavateľstvo oprávnené uplatňovať si voči 
objednávateľovi úrok 0,05 % za každý deň omeškania 
a sankčný urok 10 % p.a.

• V zmysle § 31 – 36 zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. 
v platnom znení bude klientovi na uvedenú adresu zaslaná 
elektronická faktúra vo formáte pdf, ktorá bude spĺňať všetky 
náležitosti fakturačného dokladu v zmysle § 75 a 76 zákona 
o dPH č. 222/2004 Z. z. v platnom znení.

• objednávateľ je povinný uhradiť faktúru vystavenú 
vydavateľstvom do 14 dní od dátumu jej vystavenia. Bankové 
spojenie vydavateľstva bude uvedené na faktúre.

Formáty a ceny inzercie 
Formát Cena
2/1 strany 4 300 €

4. strana obálky 3 490 €

2. strana obálky 2 950 €

3. strana obálky 2 790 €

1. inzertná strana 2 550 €

1/1 strany v časopise 2 390 €

1/2 strany výška
1 390 €

1/2 strany šírka

1/3 strany výška
990 €

1/3 strany šírka

Formát Cena
PR 2/1 strany 4 300 €

PR 1/1 strany v časopise 2 390 €

PR 2/3 strany výška
1 700 €

PR 2/3 strany šírka

PR 1/2 strany výška
1 390 €

PR 1/2 strany šírka

Product placement 890 €

Redakčná rubrika 690 €

Testovanie 2 500 € 
+ produkčné náklady

Vkladaná inzercia  
Individuálne požiadavky po dohode 
s obchodným zástupcom za príplatok

0,07 €/ks  
celý náklad, štandardný 

vklad do 25 g
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1/1 + spadávka
(215 × 280 mm) + 5 mm

2 390 €

1/2 výška zrkadlo
(95,5 × 260 mm) 

1/2 šírka zrkadlo
(195 × 122,5 mm)

1/2 – 1 390 €

1/3 výška zrkadlo
(61,5 × 260 mm) 

1/3 šírka zrkadlo
(195 × 82,5 mm) 

1/3  – 990 €

2/1 PR článok (5 000 znakov,  
2 – 8 obrázkov, logo), cena 4 300 €

1/1 PR článok (2 500 znakov,  
2 – 4 obrázky, logo)
1/1 Pr  cena 2 390 €

1/2 PR článok výška 
1/2 PR článok šírka (1 000 znakov,  
1 – 2 obrázky, logo) cena  1 390 €

PR native je redakčne spracovaný 
text tematicky sa týkajúci služby či 
produktu klienta spôsobom, ktorý 
čitateľovi prináša určitú hodnotu. 
Neobsahuje reklamné logá a max.  

1 – 2 reklamné názvy produktu.
Tému navrhne redakcia alebo si ju 
zvolí inzerent a redakcia ju spracuje 
spôsobom vlastným pre printový 
alebo online magazín.
Za finálnu podobu článku 
zodpovedá vydavateľ.
V závere článku je umiestnený text 
zdôrazňujúci, že článok priniesol 
magazín v spolupráci s finančnou 
podporou inzerenta. 

Cena za Pr native je navýšená 
oproti štandardnému Pr článku 
o cenu za tvorbu textu – na 
vyžiadanie u obchodníka.

Časopis Dom a byt vychádza štyrikrát 
ročne. Časopis, ktorý zorientuje 
čitateľa v informáciách o stavebných 
materiáloch, výrobkoch a technológiách 
vhodných pre dom, byt a záhradu. 

Periodicita: 4 vydania ročne
Náklad:  20 000 ks

Vydanie V predaji 
od Obchodná uzávierka

   Termín dodania podkladov

  pre redakčnú rubriku + PR pre inzerát

Dom a byt 1/2021 29.11.2021 5.11. 5.11. 11.11.

Dom a byt 1/2022 25.3.2022 4.3. 4.3. 10.3.

Dom a byt 2/2022 25.5.2022 4.5. 4.5. 10.5.

Dom a byt 3/2022 5.9.2022 15.8. 15.8. 19.8.

Dom a byt 4/2022 14.10.2022 19.9. 19.9. 25.9.

Termíny



Formáty a ceny bannerov  www.doma.sk

Ceny sú uvedené za CPT (Cost per thousand), 
to znamená cena za 1 000 zobrazení 
reklamného formátu. Ceny sú uvedené bez 
dPH. 
Povolené formáty pre bannerovú reklamu: 
.jpg, .png, .gif alebo HTmL5. 
 
Formáty, ktoré majú farbu pozadia zhodnú 
s farbou pozadia stránky, musia byť 
orámikované viditeľnou farbou, ktorá presne 
ohraničuje rozmery formátu. 
Formáty, ktoré si samy doťahujú dodatočné 
údaje, sú dátovo limitované na +50 % 
k definovanej maximálnej veľkosti 
s príplatkom +25 % k cene. Tieto formáty nie 
je možné objednať ako balík, len na CPT.  
Videoreklama umiestnená pred 
videoobsahom (preroll) môže mať maximálnu 
dĺžku 30 sekúnd, odporúčaná dĺžka je 
10 sekúnd. Po uplynutí prvých 10 sekúnd má 
užívateľ možnosť reklamu preskočiť. 
 
zvukové a videoformáty v banneroch: 
Zvuk zapína užívateľ kliknutím. Po celý čas 
animácie je viditeľné tlačítko „VyPNÚŤ 
ZVUK“. Formáty obsahujúce video alebo zvuk 
sa objednávajú s príplatkom +50 % k cene.

Špecifikácie PR článku pre portál doma.sk: 
Počet znakov v nadpise: max. 45, počet 
znakov v perexe : ideálne 112, max. 336 
znakov vrátane medzier (z estetického 
hľadiska max. 2 vety) 
Klient musí dodať minimálne cover foto. 
Veľkosť cover fota (hlavná fotka) 800 × 
450 px. Veľkosť fotiek do galérie (voliteľné): 
ideálne tiež 800 × 450 px , ak už nie je 
dodržaná veľkosť, tak nech sú aspoň 
orientované na šírku. max. 3 600 znakov 
maximálne 5 preklikov v texte. 
 
Špecifikácie natívneho článku pre portál 
doma.sk: 
Natívny článok je primárne vytváraný 
redakciou podľa zadania klienta. Natívny 
článok rešpektuje charakter portálu.  
V prípade dodania podkladov zo strany 
klienta platia rovnaké technické špecifikácie 
ako pri Pr článku okrem maximálneho 
počtu preklikov. maximálny počet preklikov 
v natívnom článku je 5.  
Ak klient dodá podklady, ktoré nespĺňajú 
charakter natívneho článku, má redakcia 
právo uverejnenie textu odmietnuť. 

Umiestnenie Rozmer Maximálne dátové 
veľkosti formátov cena cPT

Branding desktop:
hlavná stránka / články

1 200 × 400 pxl / 
1 240 × 200 pxl + 2x (160 × 600 pxl) 300 kB 19,80 €

top1 desktop:
hlavná stránka / články

990 × 90 pxl / 970 × 90 pxl / 
728 × 90 pxl 150 kB 12,00 €

top2 desktop:
hlavná stránka / články

300 × 300 pxl / 300 × 600 pxl /
 300 × 250 pxl / 300 × 100 pxl 100 kB 9,50 €

in.article desktop:
články

336 × 280 pxl / 300 × 300 pxl /
 300 × 250 pxl 100 kB 14,90 €

mid1 desktop:
hlavná stránka 

970 × 250 pxl / 
970 v 90 pxl 150 kB 9,50 €

mid2 / 
mid3 (scrolling)

desktop:
články

300 × 600 pxl / 300 × 300 pxl / 
300 × 250 pxl / 300 × 100 pxl 100 kB 12,00 €

top1 mobil 300 × 100 pxl /
320 × 100 pxl 50 kB 10,00 €

mid2 / 
mid3 mobil 300 × 250 pxl /

300 × 300 pxl 50 kB 10,00 €

PR článok desktop, mobil 1 600,00 €

Natívny článok* desktop, mobil Cena dohodou  
na vyžiadanie 

top 1 top 1

mid 1

top 2

mid 2

mid 3

in-article

top 2

Desktop – titulka Desktop – článok

* Cena sa určuje na základe náročnosti spracovania témy a produkčných nákladov.

Cenník platný od 1. 10. 2021 

top 1 top 1

mid 2

mid 3
mid 3

mid 2

Mobil – článokMobil – titulka


