
Desktop Mobil

desktop
1000 x 90 px. /160 x 700 px. (HTML5, jpg, png, 

gif)
18,00 €        

mobile 300 x 300 px. (HTML5, jpg, png, gif) 18,00 €        

desktop 970 x 250 px. (HTML5, jpg, png, gif) 16,00 €        

mobile 320 x 100 px. (HTML5, jpg, png, gif) 16,00 €        

728 x 90 px. (HTML5, jpg, png, gif) 10,00 €        

300 x 300 px. (HTML5, jpg, png, gif) 12,00 €        

300 x 600 px. (HTML5, jpg, png, gif) 14,00 €        

Interscroller 1920 x 1080px. 18,00 €        

Outstrem In-View Video 1280 x 720px. / video, max 5Mb* 18,00 €        

V prípade záujmu o ďalšie video formáty sa informujte individuálne.

CPT - Cost per thousand = cena za 1000 zobrazení

PR článok uverejnenie Text 1 A4, 2 obr. + 1 link 400,00 €      

PR článok premium uverejnenie Text 1 A4, galéria obr. + video + 1 link 500,00 €      

Natívny článok
príprava + 

uverejnenie Text 3 A4, 2 linky, obr. + video dohodou 800,00 €      

Súťaž
príprava + 

uverejnenie Text 1 A4, 2 obr. + 1 link 400,00 €      

Špeciálne kreatívne  

formáty

príprava + 

uverejnenie dohodou dohodou

O špeciálnych kreatívnych formátoch článkov sa informujte individuálne. 

Reklamné články sú v cene uverejnené na našich fan pages a v newslettroch. 

PR  balík 

Dodané klientom v cene 

Príprava + uverejnenie v cene 

4 FB fan pages v cene 

Rozposlanie článkov v newslettroch v cene 

Ďalšie služby

Príprava PR článku Vytvorenie z dodaných podkladov 100,00 €      

Dôležité upozornenie

Individuálne a agentúrne zľavy poskytujeme na základe dohody.

Storno poplatky: Zrušenie objednávky 14 - 8 dní pred uverejnením: 50 %; do 7 dní pred uverejnením: 100 %. 

Všetky uvádzané ceny sú bez DPH.

Kontakt: obchod@eduworld.sk

CPT
Umiestnenie

Technická špecifikácia

Cenník 2018

Formát

840,00 €                                                         

Bannerová reklama

Reklamné články

Branding balík *

Billboard balík

Leaderboard

Square

Doublesquare

Cenník je platný od 1.11.2018

Príplatky pre úpravu podkladu, alebo opravu prekliku v dodanom podklade: na základe dohody, cena od 20 EUR za jeden zásah. 

Fotografie dodať v jpg alebo png formáte. Minimálna  šírka fotografie 700 px. K uverejneniu videa je potrebná Youtube url alebo 

embed code. 

Uverejnenie PR správy/súťže

Natívny článok

Zverejnenie na FB

Zaslanie v newslettroch


