
  

Návštevnosť portálu WWW.BOHATYOTEC.SK je 40 000 až 50 000 ľudí mesačne 

Minimálna doba prenájmu reklamného priestoru sú 3 mesiace  

• Pri prenájme na obdobie dlhšom ako 6 mesiacov - 5% zľava   

• Pri prenájme na obdobie  dlhšom ako 12 mesiacov 10% zľava (+ publikovanie PR článku 

zdarma)  

Možnosti bannerovej reklamy:   

• 300x300 – 75 eur/mesiac (pozícia 1) – 70 eur/mesiac (pozícia 2) – 70 eur/mesiac (pozícia 3) 

• 300x250 – 75 eur/mesiac (pozícia 1) – 70 eur/mesiac (pozícia 2) – 70 eur/mesiac (pozícia 3) 

• 729x90 – 150 eur/mesiac  

• 700x90 až 250 podľa požiadaviek klienta – 70 eur/mesiac 

 

 

Reklamné jednotky (300x300 a 300x250) sa nachádzajú v pravom stĺpci vedľa obsahového poľa 

  

• Pozícia 1 je bannerová jednotka v pravom stĺpci v poradí ako číslo 1  

• Pozícia 2 sa nachádza pod bannerom na pozícii 1 v poradí ako číslo 2  
• Pozícia 3 sa nachádza pod bannerom na pozícii 2 v poradí ako číslo 3  

 

Vytvorenie bannerovej jednotky 30 eur/ks (grafický banner sa stáva majetkom klienta a môže ho 

ľubovoľne používať aj na iných portáloch alebo vo vlastnej réžii)  

 



Reklamná jednotka (729x90) sa nachádza vpravo od loga BOHATYOTEC.SK 

 

 

Reklamná jednotka 700x90 až 250 sa nachádza priamo v článku 

 

 

 

 

 



Publikovanie PR článku  

• Publikovanie PR článku - 100 eur  

• Publikovanie BIZNIS rozhovoru - 100 eur  

• Napísanie PR článku - 15 eur  

• Príprava otázok k BIZNIS rozhovoru - 0 eur   

Facebook  

Publikovanie PR článku na FB stránke Bohatý otec , ktorý sme publikovali na www.bohatyotec.sk  

Cena 10 eur   

Pripnutie a publikovanie PR článku na FB stránke Bohatý otec , ktorý sme publikovali 

na www.bohatyotec.sk  Cena 20 eur/týždeň  

V prípade platenej kampane na FB stránke Bohatý otec sa prepláca iba investovaná suma na kampaň.   

FB stránka Bohatý otec má 23.000 fanúšikov s týždenným dosahom až 110.000 ľudí.   

(údaj platný k 11.11.2016)  

Publikovaný PR článok sa nikdy nemaže. Na stránke www.bohatyotec.sk už ostáva na stálo. Článok je 

možné mazať jedine v prípade, ak si to želá sám klient resp. inzerent.   

• Publikovanie PR článku ako aj publikovanie bannerovej reklamy je možné až po úhrade 

vystavenej faktúry.   

• Ceny za reklamný priestor sú uvádzané bez DPH  

  

Štatistiky 

 

  



 

Kontakt 

 

• Lukáš Mikulaško     Róbert Štugner 

• +421 908 554 306     +421 949 583 400 

• mikulasko@contentpress.sk    stugner@contentpress.sk 

• www.contentpress.sk     www.contentpress.sk     

• ContentPress s.r.o.    ContentPress s.r.o. 

 

 

  

  

  

  

  

  


