Zobrazenie na všetkých web stránkach
Štandardný reklamný formát

Týždenný balík
(cena CPT v zátvorke)

Týždenný balík
(cena CPT v zátvorke)

Dvojtýždenný balík
(cena CPT v zátvorke)

Max veľkosť
50 kB
3x 50 kB
50 kB
50 kB
50 kB
50 kB

100 000 imp
1700 (17)
1700 (17)
1300 (13)
1700 (17)
1500 (15)
900 (9)

250 000 imp
3250 (13)
3250 (13)
2375 (9,5)
3250 (13)
2500 (10)
1750 (7)

500 000 imp
5500 (11)
5500 (11)
4500 (9)
5500 (11)
4750 (9,5)
2500 (5)

1300 (13)

2375 (9,5)

4500 (9)

CPT

Rozmery

GIGAboard
Branding / Branding plus
Square
Double square
Megaboard
GIGAfooter

990x300
1000x200(100)+2*160(120)x600
300x300
300x600
990x200(100)
990x300

1000 zobrazení
22 €
22 €
17 €
22 €
19 €
12 €

Article Ad

660x300

18 €

50 kB

Neštandardný reklamný formát

Rozmery

CPT NAJKY.sk

Týždňová kampaň
200 000 imp

Alebo spoločne všade
77 €
77 €
66 €
33 €
cena dohodou

14000 (70)
14000 (70)
12000 (60)
6000 (30)

Interstitial
iLayer + Square (double square / branding stranový)
iLayer + Sticker
Sticker
Iné

celá stránka
500 x 300 + 300 x 300
500 x 300 + 150 x 180
150 x 180
podľa dodatočnej špecifikácie

Individuálne riešenia
pozn
Cena
Imidžové prvky vrámci stránky
Viď: www.idenmedia.sk/moznosti-reklamy
Obrandovanie NAJKY (sidebar, pod článkom, fb statusy)
7 800 €
Obrandovanie BRATM (sidebar, horna lista, fb statusy)
2 200 €
Obrandovanie NAJKY + BRATM (riesenie spolu)
9 700 €
Vytvorenie modernej landing page
2700 Eur odhad
Pokiaľ je objednávka obrandovania na menej ako dva mesiace, pripočítava sa programátorský príplatok 15% z výslednej ceny

Ešte väčší megaboard

Veľký formát umiestnený pod stránkou dole
Formát priamo v zornom poli v článku alebo priamo pod článkom

Bližšie info
Max veľkosť
40 kB
30+30 kB
30+20 kB
20 kB

Zobrazí sa pred načítaním stránky na celú plochu obrazovky. Od začiatku musí byť zobrazená možnosť preskočiť na pôvodne zvolenú stránku.
Po skončení rozbalenej fázy sa správa ako bannerový formát Square v stránke. Rozbalená fáza musí obsahovať zatvárací krížik (close button).
Po skončení rozbalenej fázy sa správa ako Active pilot. Rozbalená fáza musí obsahovať zatvárací krížik (close button).
Formát pláva vpravo nad obsahom stránky, mení pozíciu pri posúvaní stránky.

Bližšie info
Obrandovanie rebríčku COOL, Obrandovanie rebríčku COOL v sidebare na úvodnej strane, obrandovanie tlačítka COOL pod článkom, obrandovanie COOL statusu na FB s 250 000 fans
Obrandovanie TOP príspevkov v sidebare zobrazených na úvodnej stránke a všetkých podstránkach, obrandovanie TOP BRATM, spojenie značky s TOP, zakomponovanie grafiky do pozadia cca 70% zo všetkých zobrazení
Spoločná varianta pre bratm a najky
Formát pláva vpravo nad obsahom stránky, mení pozíciu pri posúvaní stránky.

Vieme pripraviť aj iné individuálne riešenie na žiadosť klienta prispôsobené jeho potrebám.
Iné formy reklamy a služieb
Videoreklama
Directmail
Prieskumy
Hlasovania
Kampane na mieru
Grafické práce - výroba banerov
Výroba článkov a príspevkov
Kontakt: reklama@idenmedia.sk
Tel: +421902 120 120

PR článok/Príspevok na webe/facebook promo
Najky.sk
Bratm.sk
Bližšie informácie na vyžiadanie

Napísanie článku
Súťaž

Umiestnenie a rozsah

Cena:
500 Eur

Zverejnenie na titulnej strane prvá/druhá pozícia po 24 hod

500 Eur

Možnosť BONUSU - zdielanie na FB stránkach

200 Eur

Naši redaktori každý deň píšu pútavé články pre mladých ľudí. Napíšeme článok, ktorý bude určený presne pre mladých.

1000 Eur

Súťaž na klúč - spravíme landing page súťaže, promo na webe a FB

