
   

eREPORT.sk - priestor pre Vašu reklamu

Vážení priatelia,

sme nový mediálny a spravodajský web, ktorý začal vychádzať 15.10.2020. 
Za prvé týždne nášho pôsobenia na trhu si pomerne úspešne našiel svojich čita-
teľov, ktorých portfólio sa neustále rozrastá, a to zatiaľ bez mediálnej podpory.  
/viď tabuľky príloha/ Sme presvedčení, že už v týchto dňoch náš web ereport do-
sahuje sľubné parametre pre klientov na uverejnenie reklamy. Okrem reklamných 
banerov vieme ponúknuť aj iné formy prezentácie Vašich klientov na základe in-
dividuálneho prístupu a osobného dohovoru. Rovnako Vám chceme dať do pozor-
nosti, že vzhľadom na to, že sme nováčikom na mediálnom trhu, no so skúseným 
profesionálnym tímom žurnalistov, sme až do 28.2.2021 vytvorili pre mediálne 
agentúry a klientov špeciálnu ponuku na zľavu. V prípade, že si mediálna agentú-
ra, alebo klient do 28.2.2021 nakontrahuje reklamný priestor v objeme minimálne 
4.000 Eur v cenníkových cenách, tak mu bude poskytnutá zľava 50% paušálne až 
do konca roka 2021 na všetku nakontrahovanú inzerciu v ľubovoľnom objeme. 
Cenník a obchodné podmienky sú zverejnené na webe ereport.sk a rovnako ich 
prikladáme spolu z analyzami navštevnosti. 

Veríme, že Vás naša ponuka zaujala a bude prijateľná pre Vás a Vašich klien tov.

S úctou redakcia ereport.sk

Ing.Soňa Baniarová
     Šéfredaktorka
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Viktor Václav, sales manager, tel.: 0904 630 415, email: viktor.vaclav@ereport.sk 
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SME NOVÝ MEDIÁLNY A SPRAVODAJSKÝ WEB

Pri tvorbe webu, je hlavným kritériom pravdivo informovať, neovplyvňovať 
mienku a nerozdeľovať články, či reportáže reklamou.

Avšak reklama a prezentácia inzerentov je rovnako dôležitá, ako ponúkaný 
obsah.

Estetika webu a jeho grafické spracovanie ponúka priestor na prezentáciu 
tak, aby neobťažoval, čo vo väčšine vyvoláva negatívne emócie.

Vďaka tejto filozofii prezentácie obsahu, prudko rastie počet návstevník-
ov. Za pár týždňov sme dosiahli milión návštev a počet stále rastie o čom 
svedčia aj analýzy.

Ereport je preto plnohodnotným marketingovým artiklom na trhu, prostred-
níctvom ktorého klient môže okrem klasickej reklamy, ako sú banery či spo-
ty s odklikom spustiť aj efektívnejšie formy reklamy a to – ankety, súťaže, 
PR články či dokonca vídeá, nakoľko streamovanie s aktuálnymi témami či 
príprava relácií robí z ereportu multimediálny portál a z čitateľa sa tak stáva 
divák.

Ereport je priestor aj pre organizácie postihnuté corona krízou, ktoré si 
nemôžu dovoliť kupovať tak potrebný reklamný priestor, aby sa opäť dostali 
do normálu.. Je to vždy na individuálnom posúdení a následnej dohode.

Reklamu vieme selektívne, tématicky umiestňovať podľa priania zákazníka. 
Napríklad podľa krajín, rubrík, konkrétnych typov článkov a podstránok a aj 
podľa kľúčových slov.
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1170 x 180
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Cena:
1 100 eur / 7 dní

4 000 eur / mesiac
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Cena:
850 eur / 7 dní

3 000 eur / mesiac

Cena:
1 000 eur / 7 dní

3 500 eur / mesiac

Cena:
750 eur / 7 dní

2 500 eur / mesiac
Cena:

450 eur / 7 dní
1 300 eur / mesiac



AD-CON1
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AD-CON1
620 x 180

AD-CON2

AD-SID1
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300 x 250

AD-SID2
300 x 600

Responzívny
Desktop-Tablet-Mobil

Responzívny
Desktop-Tablet-Mobil

Responzívne 
zobrazenie banerov 

z bočnej lišty na 
mobile

Cena:
850 eur / 7 dní

3 000 eur / mesiac

Cena:
1 000 eur / 7 dní

3 500 eur / mesiac



SÚŤAŽE A ANKETY
Súťaže a ankety s upútavkou na hlavnej stránke  

a s podporou sociálnych sietí.
Systém a realizácia na základe osobytnej dohody.

Cena za 10 dní: 1 000 eur + ceny do súťaže.
Exkluzivita: dohodou

PR ČLÁNKY
Umiestnenie avíza: Hlavná stránka TOP2; Zobrazenie: PC, Tablet, Mobil 

PR článok bude umiestnený v rubrike podľa dohody.
Cena za 7 dní: 900 eur 

Cena za mesiac: 2 800 eur
Exkluzivita: dohodou

Umiestnenie avíza: Hlavná stránka TOP3; Zobrazenie: PC, Tablet, Mobil 
PR článok bude umiestnený v rubrike podľa dohody.

Cena za 7 dní: 1 100 eur 
Cena za mesiac: 3 500 eur

Exkluzivita: dohodou

* Uvedené ceny inzercie sú bez DPH



TAKTO RASTIEME

TAKÝTO MÁME DOSAH

 ROZDIEL IBA 

10 DNÍ


