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 O portáli SME.sk 

 

 Sme.sk - prvá voľba pre spravodajstvo na slovenskom internete. Stránky 

pod doménou Sme.sk mesačne navštívi 2 milióny užívateľov a titulka webu 

je najnavštevovanejšou titulnou stránkou média na slovenskom internete. 

Kompletné spravodajstvo a zaujímavé čítanie je dostupné na webe, ale aj 

na mobilných aplikáciách.  

 Prvé online verzie denníka SME boli na internete v roku 1994, doména 

www.sme.sk so spravodajským obsahom funguje od roku 1996. Odvtedy 

postupne vznikla webová skupina s množstvom úspešných produktov. 
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 O portáli SME.sk 

  

 Sme.sk svojim užívateľom poskytuje profesionálne spracované online 
spravodajstvo a bohatú škálu sekcií i užitočných služieb.  
Spolu s množstvom inovatívnych reklamných formátov poskytuje pestré 
možnosti na efektívnu reklamu 24 hodín denne. 

  
Server SME.sk je začlenený do auditu návštevnosti AIMmonitor, súčasťou 
ktorého je aj meranie sociodemografie návštevníkov, čím disponuje nielen 
transparentnými dátami o počte, ale i kvalite svojich užívateľov.  

 

 Optimálne produkty vám radi odporučia naši špecialisti. 
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Kontaktujte nás na: internet@petitpress.sk 

Navštívte: http://inzercia.sme.sk/  
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 SME.sk – líder v projektoch a inováciách 
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Viac: www.petitpress.sk/produkty-a-sluzby/sme-sk 

 
 

 
Regiony.sme.sk – najväčší projekt regionálneho spravodajstva na Slovensku  
Blog.sme.sk – najúspešnejšie blogy v histórii slovenského internetu. 
Tech.sme.sk – obsahový magazín z oblasti vedy , techniky a inovácií 
Sport.sme.sk – rýchle spravodajstvo a aktuálne výsledky. 
Auto.sme.sk – autá ako vášeň, autá ako dopravný prostriedok. 
Zena.sme.sk – inteligentné čítanie o ženách a pre ženy, ktoré chcú vedieť viac 
Primar.sme.sk – magazín o zdraví, prevencii a medicíne s poradňami 
Nanicmama.sme.sk – komunitný web o všetkom, čo ženy zaujíma 
Artmama.sme.sk - hobby web o ručných prácach a tvorení  
Tortyodmamy.sme.sk  – web pre amatérske i profesionálne cukrárky 
Artmama.sme.sk - web o ručných prácach a Tortyodmamy.sme.sk pre cukrárky.  
TV.sme.sk – najúspešnejšia internetová televízia na Slovensku 
Zlavy.sme.sk – najväčší agregátor zliav na slovenskom internete 
Pocasie.sme.sk – všetky obce a mestá  SR s predpoveďou počasia do 15 dní  
Restauracie.sme.sk – obedové menu reštaurácií vo vašom okolí 
Vybrali.sme.sk – používateľmi generovaný obsah, najzaujímavejšie články  
Gulas.sme.sk – denne pre vás varí zábavu z toho, čo doňho sami pridáte  
Zlatyfond.sme.sk –projekt digitalizácie a popularizácie slovenskej literatúry 
NaPizzu.sk –objednajte si pizzu z overených pizzérií v okolí 
SME.sk ma osobitnú verziu pre čitateľov cez mobilné relefóny - m.sme.sk. Vo 
februári 2011 bola vydaná aplikácia pre mobilne telefóny s operačným 
systémom iOS a Android (viac na m.sme.sk/app/). 
Súčasťou skupiny je aj web novín v maďarskom jazyku Ujszo.com a týždenníka v 
anglickom jazyku Spectator.sme.sk. 
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SME.sk je líder v návštevnosti medzi spravodajskými servermi 

 

 Od začiatku merania návštevnosti webových stránok predstavuje SME.sk najnavštevovanejší spravodajský web. 

 Server je začlenený do auditu návštevnosti AIMMonitor, súčasťou ktorého je aj meranie socio-demografie návštevníkov, 

čím disponuje nielen transparentnými dátami o počte, ale i kvalite svojich užívateľov. 
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*Mesačná návštevnosť:    2 059 165 RU 
*Týždenná návštevnosť:   1 144 645 RU 
* Denná návštenosť:              400 045 RU Viac: aktuálny sociodemografický profil návštevníkov SME.sk 

 

 
 

* zdroj: AIM monitor, 6/2013 
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SME.sk stabilne patrí medzi prvú trojku na slovenskom webe 

 Pre svoj pôvodný spravodajský obsah so širokým redaktorským zázemím po celom území Slovenska vie poskytnúť 

užívateľom jedinečné informácie priamo z prvej ruky a súčasne z desiatok regiónov, čím sa stáva stále atraktívnejším 

medzi slovenskými webmi. Stúpajúca návštevnosť SME.sk je dôkazom rastúcej obsahovej kvality a inovačnej sily portálu, 

potvrdzujúcej jeho kredit  ako top spravodajského servera.  

 SME.sk ako špičkový zdroj informácií  súčasne poskytuje jedinečné komunikáčné nástroje v prostredí internetu. 
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Viac: audit návštevnosti slovenských internetových stránok  
 

 
 

*Mesačná návštevnosť:    2 059 165 RU 
*Týždenná návštevnosť:   1 144 645 RU 
* Denná návštenosť:              400 045 RU 

* zdroj: AIM monitor, 6/2013 
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Prečo inzerovať na SME.sk 
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• najčítanejší spravodajský portál na slovenskom internete 

• stabilne patrí medzi prvú trojku na slovenskom webe  

• atraktívny dizajn a technologická vyspelosť portálu 

• silná sociodemografická cieľová skupina 

• kvalitný obsah, unikátne služby, nepretržité spravodajstvo  

• internetová televízia, informačné servisy, blogy.. 

• transparentné údaje o návštevnosti 

• výhodné týždňové flatové balíky 

• možnosť efektívneho nákupu kampaní s garanciou počtu zasiahnutých unikátnych návštevníkov 

• široké možnosti online inzercie – bannery, články, videoreklama, atypy, formáty cielené na mobilné zariadenia 

• umiestňovanie inzercie s možnosťou cielenia do sekcií podľa potrieb inzerenta 

• sofistikovaný reklamný systém BBelements Ad server s podrobnými štatistikami účinnosti reklamnej kampane 

• špecialisti, ktorí Vám odporučia optimálne formy reklamy pre Vaše potreby 

 

Viac informácií o možnostiach inzercie a ponuke aktuálnych produktov nájdete na inzercia.sme.sk. 

 
 

 
 

Kontaktujte nás na: internet@petitpress.sk 
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