VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE PRE ZÁUJEMCOV O PROPAGÁCIU
PRODUKTOV A ZNAČKY
DETI A MY je portál, ktorý bude na Slovensku unikátom a bude ponúkať komplexné riešenie
pre rodičov a deti.
Poskytuje užitočné informácie pre rodičov, zameriava sa na vzdelávanie žiakov základných
a stredných škôl, výchovné a psychologické poradenstvo detí, rozvoj kreativity detí
v predškolskom veku, rozvoj telesného a duševného zdravia detí a celkovo zdravý životný štýl.
Nový online projekt spája na novom portáli viaceré tituly nášho vydavateľstva a to:
časopis Maminka, Moja psychológia, F.O.O.D a Moje zdravie, do jedného homogénneho
celku s ambíciou ponúknuť rodinám s deťmi komplexné riešenie pre výchovu a celkový
zdravý životný štýl.
Naša cieľová skupina nájde na portáli www.detiamy.sk kvalitný pútavý čitateľský obsah,
kompletné učivo pre deti ZŠ a SŠ vrátane testov, odborné školské výchovné
a psychologické poradenstvo, tipy pre zdravý rozvoj telesného a duševného zdravia detí
prostredníctvom odborníkov, televíziu so širokým záberom pre maminky ale aj pre deti
v rámci boja proti drogám a detskej kriminalite, burzu, či možnosť prihlásiť sa na štúdijný
pobyt v zahraničí na škole podľa vlastného výberu.
Súčasťou nového portálu www.detiamy.sk je už existujúci portál www.oskole.sk
s návštevnosťou 1,2 - 1,5 milióna mesačne (jún 2019)
Rozšírením portálu o ďalšie funkcionality a témy vytvárame nový online nástroj
s predpokladom nárastu návštevnosti, vzhľadom na jeho komplexný záber.

BANNEROVÉ PLOCHY

Branding (1140x200px + 2 x 160x600px)

Leaderboard (1140x120px)
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(300x300px)
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Leaderboard (1140x120px)
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CENNÍK

Názov

Rozmer

C
PT

Leaderboard

1140x120 (aj 2 na stránke)

16 €

Branding

1140x200 + 2 x 160x600

20 €

Square

300x300

10 €

Skyscraper

300x600

14 €

Horizontal

728x90

10 €

(cena za 1000 videní)

Cena
PR článok

1000 €

Natívny článok - tvorba a publikácia

2000 €

Zvýhodnená ponuka:
zakúpenie reklamy nad 250 000 impersií - PR článok ako bonus
Príplatok za politickú reklamu: +30% z celkovej ceny
Súťaž: 800€ na jednotlivé weby

