
Petit Press

Cenník        REGIONY.SK
regiony.sk

Cena za 1000 zobrazení (CPT) Formát a rozmery
Nad obsahom: 

1000x200; 970x250   
Gate: 1000x200 + 2 x 160x600  

V pravom stĺpci: 300x600 
Pod článkom: 970x250; 990x315  

Videobanner: 300x300
Interscroller (mobile)

V pravom stĺpci, mobile: 
300x300, 300x250

Kategória Typ kampane Umiestnenie floating sekcie floating sekcie floating sekcie

A Garantovaný počet zobrazení na negarantované obdobie
Responzívny dizajn pre 
desktopové obrazovky, 

notebooky a tablety. 
Responzívny dizajn pre 

smartfóny.

12 € 13 € 6 € 7 € 4 € 5 €

B Garantované obdobie s negarantovaným počtom zobrazení 13 € 14 € 7 € 8 € 5 € 6 €

Platný od 1.9.2018, ceny sú uvedené bez DPH.

Výber sekcií - alternatívy: Buď floating (všetky sekcie); alebo sekcia; alebo viac sekcií MYregiony.sk podľa výberu a dostupnosti formátu v danej sekcii a disponibilnej kapacity.
Sekcia = titulka alebo jedna z 20 regionálnych spravodajských sekcií MYregiony.sk. Z technických dôvodov nie je možné umiestniť všetky formáty do všetkých sekcií.

Minimálny počet zobrazení v objednávke do sekcie MYregiony.sk - 50 000. Minimálny počet zobrazení v objednávke floating MYregiony.sk - 100 000.

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 https://www.petitpress.sk/inzercia/inzercia-sme-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. 

B
Kampaň končí posledným dňom trvania kampane uvedenom v objednávke. Kampaň je optimalizovaná s cieľom minimalizácie frekvencie a maximálneho reachu kampane, s rovnomerným nasadením 
počas celej kampane. V prípade nedostatku inventory bude vydavateľ fakturovať len skutočne zrealizovaný počet impresií (tzv. televízny nákup).

ČASOVÉ KAMPANE 
NA 1 TÝŽDEŇ 

- nepretržité zobrazenie 
bannera

Umiestnenie

Banner 
300x300 
Dynamic

Baner 
300x600 
Exclusive

formát: jpg                
objem dát: 
do 100 kB

formáty: jpg, gif             
objem dát: 
do 100 kB

MYregiony.sk - hlavná stránka Responzívny dizajn pre 
desktopové obrazovky, 

notebooky a tablety. 
Responzívny dizajn pre 

smartfóny.

130 € 250 €

MYregiony.sk - sekcia 100 € 200 €

Banner 300x300 Dynamic

Banner je umiestnený v pravom stĺpci, na najvyššej možnej pozícii - hneď pod 
časťou „Najčítanejšie“. Banner má formu statického obrázku, ktorý sa zobrazí 
po dobu 4 sekúnd v prípade, ak je na pozícii nasadených viacero bannerov. 
Maximálny počet bannerov v jednej sekvencii je 7, potom sa zobrazuje zno-
vu prvý. Pri priemernej dobre zobrazenia stránky 128 sekúnd (údaj AIM) sa tak 
všetky bannery vystriedajú - aj pri maximálne vyťaženej kapacite 7 bannerov 
spolu tri krát. Animácia upútava pozornosť čitateľa. Po nájazde myšou nad 
banner sa animácia preruší.Prostredníctvom ovládacieho prvku pod banne-
rom (krúžky) si môže návštevník posúvať zobrazené bannery. Podklad musí 
byť vo formáte jpg.

Banner 300x600 Exclusive
(formát pre mobile: 300x300)

Veľký, neprehliadnuteľný banner umiestnený v pravom stĺpci. Banner sa zob-
razuje nepretržite počas celého týždňa kampane, ako jediný banner na tejto 
pozícii. Pri dlhších správach sa pri posúvaní obrazovky počítača smerom na-
dol pravý stĺpec „zasekne“ tak, aby bol zobrazený práve tento banner a ďalej 
smerom nadol sa posúva iba ľavá časť webstránky.

Zľavy: poskytujeme na základe dohody.
Dodanie hotových podkladov: ak nie je pri jednotlivých formátoch uvedené inak, platí lehota na dodanie podkladov najneskôr 3 pracovné dni pred plánovaným nasadením reklamy.
Storno poplatky: Zrušenie objednávky 14 - 8 dní pred uverejnením: 50 %; do 7 dní pred uverejnením: 100 %.

Petit Press, a.s. si vyhradzuje právo neakceptovať objednávky a podklady v rozpore s týmto cenníkom, Všeobecnými obchodnými podmienkami Petit Press, a.s. alebo „Pravidlami pre kreatívne stvárnenie reklamných formátov“ Asociácie in-
ternetových médií, alebo reklamu ktorá je v rozpore s Etickými zásadami reklamnej praxe platnými v SR. Reklama musí byť odlíšená tak, aby bola pre priemerného prijímateľa rozoznateľná ako reklama (označenie „Inzercia“ resp. „reklama“).
Objednaním reklamy zadávateľ akceptuje Všeobecné obchodné podmienky Petit Press, a.s. dostupné na www.petitpress.sk/inzercia. Nasadzovanie on-line reklamy a reporty návštevnosti poskytujeme výhradne cez bannerový systém Petit 
Press, a.s.. Návštevnosť serverov Petit Press: http://online.aimmonitor.sk.



Cenník        REGIONY.SK
regiony.skPlatný od 1.9.2018, ceny sú uvedené bez DPH.

Názov produktu
obdobie 

zverejnenia

Cena

umiestnenie, špecifikáciahlavná stránka 
MYregiony.sk

vybraná sekcia 
MYregiony.sk

Top článok titulky - A pozícia 24 hodín 200 eur 100 eur

Článok umiestnený a zafixovaný 24 hodín na úplne prvej (1.) článkovej pozícii titulky, pod hlavným článkom s fotkou. 
Znamená to, že ako jediný článok bude umiestnený hneď pod hlavnou správou. Takéto privilégium nemá žiadny 
spravodajský článok, ide o exkluzívnu možnosť zvýšiť povedomie o Vašom výrobku, službe, udalosti, či čomkoľvek o 
čom sa dá napísať článok. Súčasťou článku môže byť video, audio, fotografie, neobmedzený počet hyperlinkových 
odkazov či komerčné údaje.

Článok titulky - B pozícia 24 hodín 160 eur 80 eur
Článok umiestnený a zafixovaný 24 hodín na štvrtej (4.) článkovej pozícii titulky, pod hlavným článkom s fotkou. 
Súčasťou článku môže byť video, audio, fotografie, neobmedzený počet hyperlinkových odkazov či komerčné úda-
je.

Článok titulky - C pozícia 24 hodín 130 eur 60 eur
Článok umiestnený a zafixovaný 24 hodín na siedmej (7.) článkovej pozícii titulky, pod hlavným článkom s fotkou. 
Súčasťou článku môže byť video, audio, fotografie, neobmedzený počet hyperlinkových odkazov či komerčné úda-
je.

Článok titulky - D pozícia 24 hodín 90 eur 40 eur Článok umiestnený a zafixovaný 24 hodín na poslednej článkovej pozícii titulky. Súčasťou článku môže byť video, 
audio, fotografie, neobmedzený počet hyperlinkových odkazov či komerčné údaje.

Názov produktu Cena
obdobie 

zverejnenia
umiestnenie, špecifikácia

Video v článkoch 45 eur (za 1.000 
zobrazení)

Video formát sa načíta používateľovi priamo v obsahu článku. Video prehrávač spustí automaticky reklamu klienta až vtedy, keď bude zobrazený na obrazovke čitateľa. 
Zvuk si môže používateľ aktivovať kliknutím na ikonu pre zapnutie zvuku. Klient môže použiť vlastný merací pixel a reklamný systém poskytne štatistiky o viditeľnosti 
a prehratí video reklamy. Ak používateľ reklamu odscroluje skôr, ako dopozerá video, video sa pauzne a spustí sa automaticky keď sa nascroluje používateľ naspäť tak, 
že ho má opäť na obrazovke.

Natívny PR článok v sekcii 
MYregiony.sk (okrem Hlavnej 

stránky.sme.sk)
od 1.300 eur neobmedzene

Zverejnenie PR článku (tlačovej správy) vo vybranej sekcii MYregiony.sk po dohode so zástupcom redakcie (okrem Hlavnej stránky Sme.sk) na 
neobmedzený čas vo forme natívneho článku (forma približujúca sa zalomeniu redakčných materiálov, ale s označením v zmysle Pravidiel: 
http://goo.gl/9zLyab), bez obsahového spracovania PR článku zo strany Vydavateľa. V prípade požiadavky na obsahové spracovanie PR článku 
je táto služba zabezpečovaná redakciou alebo kreatívnym štúdiom, pričom je spoplatnená osobitne. Podklady na dodanie: Neanimovaný ob-
rázok (formáty *.jpg, *.png) s rozmerom min. 640 pix (objem dát max. 4MB); titulok do 64 znakov a perex do 80 znakov (počty znakov vrátane 
medzier); text, ktorý nevyžaduje obsahové spracovanie bez obmedzenia počtu znakov. Promo natívneho PR článku môže byť realizované 
štandardnými formami v zmysle platných cenníkov MYregiony.sk a Sme.sk. Celková cena môže byť upresnená dohodou, podľa náročnosti 
riešenia a požiadaviek klienta. 

PR článok v sekcii MY regióny, 
tlacovespravy.sme.sk 60 eur neobmedzene

Zverejnenie jednej tlačovej správy (pr článku) dodanej zadávateľom. Správa bude zverejnená na neobmedzený čas v sekcii MY regióny, na 
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 REGIONY

50 eur 24 hodín
Titulok tlačovej správy sa zobrazuje v prednostne zobrazovanej záložke „REGIONY“ boxu „Tlačové správy“, umiestneného na MYregiony.sk, 
Korzar.sme.sk a Sme.sk. Podmienkou je zakúpenie „PR článku v sekcii tlacovespravy.sme.sk“ (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“.

Zľavy: poskytujeme na základe dohody.
Dodanie hotových podkladov: ak nie je pri jednotlivých formátoch uvedené inak, platí lehota na dodanie podkladov najneskôr 3 pracovné dni pred plánovaným nasadením reklamy.
Storno poplatky: Zrušenie objednávky 14 - 8 dní pred uverejnením: 50 %; do 7 dní pred uverejnením: 100 %.
Textové správy sú pri nasadení automaticky označené ako „KOMERČNÝ ČLÁNOK“
Vydavateľ si vyhradzuje možnosť odmietnuť zverejniť textovú správu, ktorá by bola v rozpore s obsahovým a redakčným zameraním portálu. Petit Press


