
CENA ZA 1000 ZOBRAZENÍ  (CPT) 
(minimálny počet zobrazení 
v objednávke pre FLOATING 

KE, PO  -  100-�s,  OSTATNÉ 50-�síc

BANNER  200 x 80 BANNER  300 X 300  BANNER 300 X 600, 
990 X 315 

pod hlavným článkom,   vedľa loga v pravom stĺpci v pravom stĺpci,   pod článkami 

floa�ng sekcie ost. podsekcie floa�ng sekcie ost. podsekcie floa�ng sekcie ost. podsekcie

A
GARANTOVANÝ POČET ZOBRAZENÍ  

na NEGARANTOVANÉ OBDOBIE 2 € 3 € 3,50 € 4 € 5 € 5,50 € 6 € 7 € 7,50 €

B GARANTOVANÉ OBDOBIE 
s NEGARANTOVANÝM POČTOM ZOBRAZENÍ 3 € 4 € 4,50 € 5 € 6 € 6,50 € 7 € 8 € 8,50 €

Cenník korzar.sk PLOŠNÁ REKLAMA (platný od 1. 9. 2022 - ceny bez DPH)

Cenník korzar.sk VIDEOREKLAMA (platný od 1. 9. 2022 - ceny bez DPH)

SK

SK

A V prípade objednávok podľa cenovej kategórie A sa bude fakturovať objednaný a skutočne zrealizovaný počet impresií, dosiahnutý počas negarantovaného obdobia. Na tento typ kampane sa využijú všetky neobsadené impresie reklamého
systému. V prípade malého počtu objednaných impresií môže kampaň skončiť v priebehu niekoľkých dní. V prípade veľkého objemu impresií môže kampaň trvať niekoľko týždňov. Dĺžka kampane nie je garantovaná.

B Kampaň končí posledným dňom trvania kampane uvedenom v objednávke. Kampaň je op�malizovaná s cieľom minimalizácie frekvencie a maximálneho reachu kampane, s rovnomerným nasadením počas celej kampane.

Príplatky za dáta: + 10 % za každých začatých 5 kB naviac nad limit, maximálne +50 %. Za video/rich media: + 100 %
Detailné špecifikácie plošnej reklamy, bannerov, všeobecné obchodné podmienky, ukážky reklamných formátov, pravidlá IAB pre viditeľné impresie sú na h�ps://www.pe�tpress.sk/inzercia/inzercia-sme-sk/

Názov produktu
Cena za 1000 

impresií
(CPT IMP)

Technické podmienky a špecifikácie

Video v článkoch 45 €
Video formát sa načíta používateľovi priamo v obsahu článku. Video prehrávač spus	 automa�cky reklamu klienta až vtedy, keď bude zobrazený na obrazovke čitateľa. 
Zvuk si môže používateľ ak�vovať kliknu	m na ikonu pre zapnu�e zvuku. Klient môže použiť vlastný merací pixel a reklamný systém poskytne šta�s�ky o viditeľnos� 
a prehra	 video reklamy. Ak používateľ reklamu odscroluje skôr, ako dopozerá video, video sa pauzne a spus	 automa�cky keď sa nascroluje používateľ naspäť tak, 
že ho má opäť na obrazovke.
Technická špecifikácia formátu je v samostatnom dokumente na adrese: h�ps://goo.gl/HdiLTQ



Názov produktu Cena Obdobie 
zverejnenia Umiestnenie, špecifikácie

Na�vny PR článok v sekcii Korzar.sme.sk 
(okrem Hlavnej stránky.sme.sk) od 1 500 € neobmedzené

Zverejnenie PR článku (tlačovej správy) vo vybranej sekcii Korzar.sme.sk po dohode so zástupcom redakcie (okrem Hlavnej stránky Sme.sk) na neobmedzený čas 
vo forme na	vneho článku (forma približujúca sa zalomeniu redakčných materiálov, ale s označením v zmysle Pravidiel: h�p://goo.gl/9zLyab), bez obsahového 
spracovania PR článku zo strany Vydavateľa. V prípade požiadavky na obsahové spracovanie PR článku je táto služba zabezpečovaná krea	vnym štúdiom Sme 
Crea�ve - h�p://crea�ve.sme.sk, pričom je spoplatnená osobitne. Podklady na dodanie: Neanimovaný obrázok (formáty *.jpg, *.png) s rozmerom min. 640 pix
(objem dát max. 4MB); �tulok do 64 znakov a perex do 80 znakov (počty znakov vrátane medzier); text, ktorý nevyžaduje obsahové spracovanie bez obmedzenia
počtu znakov. Promo na	vneho PR článku môže byť realizované štandardnými formami v zmysle platných cenníkov reklamy na Sme.sk. Celková cena môže byť 
upresnená dohodou podľa náročnos� riešenia a požiadaviek klienta. Pre náhľad na	vneho článku kliknite na bunku s názvom produktu.

PR článok v sekcii 
tlacovespravy.sme.sk 150 € neobmedzené

Zverejnenie jednej tlačovej správy (pr článku) dodanej zadávateľom; správa bude zverejnená až na neobmedzený čas v sekcii tlacovespravy.sme.sk. Podklady na 
dodanie: Nadpis max. 64 znakov vrátane medzier, perex max. 130 znakov; odporúčaná dĺžka textu článku: do 1800 znakov. Formát dodania: Text MS Word; 
fotografie *jpg. Povinné je dodanie fotografie o šírke min. 640 pix., s max. objemom dát 4MB.

Odkaz na PR článok vo widgete 
Tlačové správy - vybrané 150 € 24 hodín

Titulok tlačovej správy sa zobrazuje v prednostne zobrazovanej záložke "Vybrané"boxu "Tlačové správy" umiestneného na Korzar.sme.sk; podmienkou je zakúpenie
"PR článku v sekcii tlacovespravy.sme.sk" alebo neobmedzeného počtu PR článkov (vyžaduje sa samostatná objednávka). *Aktuálna cena odkazu môže byť 
predmetom dražby, v takom prípade je aktuálna cena považovaná za cenu "net net", t.j. nevzťahujú sa na ňu ďalšie zľavy (objemové, klientské, agentúrne). 
Podklad: ako v prípade "Pr článku v sekcii tlacovespravy.sme.sk". Pre ukážku pozície kliknite na bunku s názvom produktu.

Cenník korzar.sk TEXTOVÁ REKLAMA (platný od 1. 9. 2022 - ceny bez DPH)

Cenník korzar.sk TEXTOVÁ REKLAMA (platný od 1. 9. 2022 - ceny bez DPH)

Názov produktu Titulka
korzar.sk Košice Prešov Spiš Zemplín

horný/dolný Gemer Umiestnenie, špecifikácie

PR článok  24 hodín 
A pozícia 500 € 700 € 600 € 300 € 150 € 50 €

Titulok, perex a perex foto správy (pr článku) sú zverejnené na stránke Korzar.sme.sk ako v poradí prvý možný reklamný článok. Text článku je 
fyzicky umiestnený na neobmedzený čas v tema�cky najbližšej rubrike sekcie tlacovespravy.sme.sk. Podklady na dodanie: Povinné je dodanie 
fotografie o šírke min. 640 pix. s max. objemom dát 4MB; �tulok do 64 znakov a perex do 80 znakov (počty znakov vrátane medzier). 
PR článok je vždy označený nadpisom „inzercia“. Pre náhľad umiestnenia: kliknite na bunku s názvom produktu.

PR článok  24 hodín 
B pozícia 400 € 600 € 500 € 200 € 100 € -

Titulok, perex a perex foto správy (pr článku) sú zverejnené na stránke Korzar.sme.sk ako v poradí druhý možný reklamný článok. Text článku je 
fyzicky umiestnený na neobmedzený čas v tema�cky najbližšej rubrike sekcie tlacovespravy.sme.sk. Podklady na dodanie: Povinné je dodanie 
fotografie o šírke min. 640 pix. s max. objemom dát 4MB; �tulok do 64 znakov a perex do 80 znakov (počty znakov vrátane medzier). 
PR článok je vždy označený nadpisom „inzercia“. Pre náhľad umiestnenia: kliknite na bunku s názvom produktu.

PR článok  24 hodín 
C pozícia 300 € 500 € 400 € 100 € 50 € -

Titulok, perex a perex foto správy (pr článku) sú zverejnené na stránke Korzar.sme.sk ako v poradí tre� možný reklamný článok. Text článku je 
fyzicky umiestnený na neobmedzený čas v tema�cky najbližšej rubrike sekcie tlacovespravy.sme.sk. Podklady na dodanie: Povinné je dodanie 
fotografie o šírke min. 640 pix. s max. objemom dát 4MB; �tulok do 64 znakov a perex do 80 znakov (počty znakov vrátane medzier). 
PR článok je vždy označený nadpisom „inzercia“. Pre náhľad umiestnenia: kliknite na bunku s názvom produktu.

PR článok  24 hodín 
v sekcii 300 € Rozhovory, Zabudnuté miesta, Recepty, Podcasty, 

Zaujímavos�, Ľudia, Kam vyraziť
PR článok je umiestnený v jednej z vybraných sekcií. Článok musí byť tema�cký zhodný s obsahom danej sekcie. Podklady na dodanie: Povinné je 
dodanie fotografie o šírke min. 640 pix. s max. objemom dát 4 MB; �tulok do 64 znakov a perex do 80 znakov (počty znakov vrátane medzier). 
PR článok je vždy označený nadpisom "INZERCIA".
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Príplatky: Poli�cká inzercia + 20 %


