INZERTNÉ MOŽNOSTI
NA greenpages.spectator.sk

Základné údaje
Priemerný počet zobrazení za mesiac:
50 000
Priemerný počet unikátnych IP adries
za mesiac: 20 000

Inzertné možnosti
Leaderboard
Side banner
Left square banner
Right square banner
Category left square banner
Category right square banner
Splash*

pod hlavičkou
pod hlavičkou
na ľavej lište nad zoznamom kategórií
na pravej lište pod časťou Our Services
na ľavej lište nad zoznamom kategórií vo zvolenej kategórii
na pravej lište pod časťou Our Services vo zvolenej kategórii
pláva nad textom pri vstupe na stránku

728 x 90 px
220 x 90 px
200 x 200 px
125 x 125 px
200 x 200 px
125 x 125 px
max. 500 x 200 px

CPT:
CPT:
CPT:
CPT:
CPT:
CPT:
CPT:

20 €
7€
16 €
10 €
20 €
12 €
55 €

Aktívny zápis v Green Pages na greenpages.spectator.sk
Aktívny zápis spoločnosti v anglickej a slovenskej mutácii na internetovej stránke greenpages.spectator.sk obsahujúci:
- aktívne logo spoločnosti
- hyperlink na domovskú stránku spoločnosti
- krátka charakteristika spoločnosti (maximálne 600 znakov vrátane medzier)

150 €**

Aktívny zápis zabezpečuje spoločnosti zvýhodnenú pozíciu na začiatku príslušnej kategórie - v abecednom poradí
vrámci spoločností, ktoré využívajú službu aktívneho zápisu.
CPT = cena za 1 000 zobrazení
* jedno zobrazenie denne a max. 5 zobrazení celkom konkrétnemu užívateľovi
** cena na 365 dní od dátumu aktivácie

Zľavy za kampaň
Leaderboard, Side banner, Splash, Left & Right square banner
Počet zobrazení
Zľava z cenníkovej ceny
30 000 - 60 000
40%
60 000 - 90 000
50%
90 000 - 120 000
60%
Aktívny zápis, Category left & Category right square banner
Počet kategórií, v ktorých
Zľava z cenníkovej ceny
je služba aktívna
2 kategórie
5%
3-4 kategórie
10%
5 a viac kategórií
15%

Zľavy za objem
650 - 1 000 €
1 000 - 1 400 €
1 400 - 2 000 €
2 000 - 2 700 €
2 700 € a viac
Zľavy nemožno kombinovať.

10%
12.5%
15%
17.5%
20%

Požadované materiály
Požadovaný formát loga: PDF, GIF (graﬁka v krivkách), JPG,
alebo PNG. Maximálny rozmer loga: 220x80px (šírka x výška).
Požadovaný formát bannera: GIF, JPG, PNG alebo SWF súbor
zaslaný elektronicky do redakcie The Slovak Spectator.
Dôležitá informácia (ﬂash bannery):
Pri vytváraní ﬂashového bannera vo Flash 8 a 9 sa prosím
uistite, že obsahuje transparentné tlačidlo, ktoré použije
clickTAG ako argument. Použite na to tento kód:
on (release) {
„
if (_root.clickTAG.substr(0,5) = = “http: ) {
„
getURL(_root.clickTAG, “_blank );
}
}
Minimálna hodnota objednávky po zľave musí byť 40 € bez DPH.
Storno poplatok v prípade zrušenia objednávky menej ako 8 dní pred publikovaním: 100%
Všetky ceny sú bez DPH a sú platné od 1. augusta 2011.

V prípade, že používate Flash 4, 5, 6, 7, resp. potrebujete viac
informácií, pozrite: http://ﬂashclicktag.com/
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