
  

Inzercia na webe Omédiách.com 
 

PR články 

 

  

 

 

*zľava je možná na základe dohody. Dĺžka textu správy je neobmedzená. Správa môže obsahovať fotografie, video                       

a prekliky. Za jej obsah je zodpovedný objednávateľ.  

PR článok Umiestnenie Trvanie     
Cena* 

Podrobnosti 

TOP PR článok hlavný článok + 
veľká fotografia 
 

1 deň + trvalo 
3 dni  + trvalo  

800 
1800 

Text je medzi tromi hlavnými 
článkami stránky 1 alebo 3 dni. 
Ukazuje sa na titulke aj pri 
všetkých článkoch. Trvalo 
ostáva súčasťou webu v sekcii 
blízkej téme článku 

PR článok na 1. pozícii titulka, 1. pozícia  1 deň + trvalo 
3 dni + trvalo 

500 

1200 

Text je na 1. pozícii medzi 

článkami titulky, na titulke 

ďalšie dni klesá s pribúdajúcimi 

článkami (cca týždeň) potom je 

natrvalo súčasť webu 

PR článok na 2. pozícii titulka, 2. pozícia  1 deň + trvalo 
3 dni + trvalo 

300 

700 

Článok je na 2. pozícii medzi 

článkami titulky, na titulke 

ďalšie dni klesá s pribúdajúcimi 

článkami (cca týždeň) potom je 

natrvalo súčasť webu 

Tlačová správa  Sekcia Tlačové 

správy 

 100 TS je zverejnená v sekcii 

Tlačové správy – na titulke 

v pravom stĺpci dole. Ostáva 

natrvalo na webe 



  

 

 

Bannerová reklama predávaná na zobrazenia (CPT- 1000 zobrazení) 

 *Zľava je možná na základe dohody. 
PRÍPLATKY: za zvukové alebo video formáty + 25% , interaktívne formáty musia obsahovať 
možnosť Stop/Play/Pauza . 
Storno poplatky: zrušenie objednávky 5 a viac dní pred uverejnením 50%, menej ako 5 dní 
100%. 
Zverejnená reklama sa riadi pravidlami pre internetovú reklamu vydanými IAB Slovakia  
Všetky reklamné formáty je potrebné dodať v súlade s technickými špecifikáciami 
prevádzkovateľa, ktoré Vám budú zaslané na požiadanie.  
 
 
 
 

KONTAKT: obchod@omediach.com ; tel. +421.908.720.946 , http://www.omediach.com/inzercia 
Prevádzkovateľom domény Omediách.com je Miramedia, s.r.o. Dohnányho 24, Bratislava 821 08, IČO 50370146, DIČ 2120315241  

Formát Rozmer v pixloch Cena* 
za CPT 

Dátový 
limit   

Umiestnenie 

SCREEN 1100x200 55 60 kb titulka, články 
SQUARE TOP 300x300 50 50 kb titulka, články 
SQUARE 2 300x600 50 50 kb titulka, články 
SQUARE 3 300x300 30 50 kb titulka, články 
RECTANGLE, BANNER MIDLE 620x200 40 50 kb články 
DOUBLESKYSCRAPER 2x(160x600) 40 50 kb titulka, články 
SKIN 1100x200,2(160x600) 60 150 kb titulka, články 

 

*NONSTANDARD (iLayer,  
Sticker, Active pilot+,  
Expand Square) 

individuálne 60-80 70 kb** titulka, články 


