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ŠAMORÍNČAN
Najúčinnejšia reklama v Šamoríne a na Hornom Žitnom ostrove

Návštevnosť

Google Analytics v 1/2016 prišlo na
web 24 459
unikátnych
návštevníkov.

Každý pozná a číta Šamorínčana
Od 1. mája 2016 funguje nový moderný a responzívny web
Šamorínčana, ktorý ponúka exkluzívne reklamné pozície.
Šamorínčan je komunitným, rešpektovaným a mienkotvorným webom, ktorý
prináša každodenné spravodajstvo zo šamorínskeho regiónu. Web tak
poskytuje firmám pôsobiacich v regióne najefektívnejší spôsob oslovenia
zákazníkov. Prednosťou stránky je jedinečná kombinácia vysokej návštevnosti
a priaznivej ceny za inzerciu. Okrem exkluzívnych pozíciií je možné na
propagáciu využiť aj reklamný článok, ktorý v kombinácii s facebookovou
stránkou Šamorínčana dokáže osloviť široké publikum.
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ŠAMORÍNČAN

ŠAMORÍNČAN

ŠAMORÍNČAN

Najpopulárnejší a
najsledovanejší web v
meste a jeho okolí.
Každý o ňom vie.

Jedinečná kombinácia
vysokej návštevnosti a
priaznivej ceny za
inzerciu.

Banner je možné meniť
tak často, ako to
inzerent potrebuje. Aj
každý týždeň.

Zobrazenia

Google Analytics - v
1/2016 bola každá
reklama zobrazená
117 346-krát.

Facebook
Šamorínčan

Na facebook je
napojených viac ako
6 553 fanúšikov.
Dosah príspevkov je
viac ako 20 000.
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Reklamné pozície
Marketingové výskumy dokazujú, že zadávatelia online reklamy, ktorí pravideľne
menia svoje bannery dosahujú lepšie výsledky. Sú častejšie videné, majú väčší
počet klikov a lepšie budujú povedomie o značke, obchode či službe.
Reklamný formát

Rozmer

Cena/ 

Cena/ 

Top banner*

1200 x 250 px

jpg, png

110 Hlavný banner na nachádza nad hlavičkou
webu. Na pozícii sa menia dva bannery. Zmena
pri každom načítaní stránky.
Garancia zobrazenia 50 000-krát/m

Side banner*

380 x 480 px

jpg, png

70 Exkluzívne bannery, ktoré sa nachádzajú v
pravej časti stránky. Na pozícii sa menia 4
bannery. Zmena pri každom načítaní stránky.
Garancia zobrazenia 27 000-krát/m

Article ads*

195 x 190 px

jpg, png

40 Bannery sú umiestnené medzi článkami. V
jednom páse sú tri reklamy, spolu šesť. Zmena
pri každom načítaní stránky. Garancia videnia
50 000-krát/m.

*

Pri trojmesačnej viazanosti môže inzerent využiť bonus v podobe reklamného článku v hodnote 40 .
Pri ročnej platbe vopred zľava 10 % z ceny.
V prípade potreby vieme zabezpečiť výrobu reklamného banneru, cena podľa dohody.
PR formát

Rozsah

Popis

Cena

Reklamný článok

Text, foto, multimédiá

Článok je označený ako
platená správa. Na stránke
sa posúva tak, ako
pribúdajú ďalšie články.
Text zostáva v archíve.

40 €, cena zahŕňa
zverejnenie na facebooku
Šamorínčana. Je možné si
navyše doplatiť facebook
propagáciu.

Súťaž

Text, foto, multimédiá

Súťaž o vstupenky či
produkt. Súťaž zahŕňa dva
články, zdieľanie na
facebookovej stránke.

