1 100 000+ Celkový počeť čitateľov mesačne.
iSITA je mediálno-marketingová spoločnosť zameraná na prevádzku
médií a marketingové riešenia pre zadávateľov reklamy

VYSKÚŠAJTE NATÍVNY ČLÁNOK
Naši špecializovaní redaktori
pripravia článok pre danú cieľovú
skupinu s vysokou čítanosťou.

HLAVNÉ

ODBORNÉ

REGIONÁLNE

OSTATNÉ

WebNoviny.sk 300 000+

voFinanciach.sk 20 000+

BratislavaDen.sk 100 000+

TopNovinky.sk 100 000+

Spravodajský portál s 10-ročnou
tradíciou, najrýchlejšie a nezávislé
spravodajstvo, šport, jedinečná
distribúcia správ a PR správ na 20
portálov

Podnikam.sk 150 000+

Portál určený malým a stredným
podnikateľom, živnostníkov, odborný
obsah pre účtovníkov, daňových
poradcov, personálnych manažérov

Odborný portál o financiách, bankách

vZdravotnictve.sk 20 000+
Zdravotnícky magazín pre ľudí
pracujúcich v oblasti zdravotníctva

vEnergetike.sk 20 000+
Energetika

NasaDoprava.sk 20 000+
Portál o doprave, logistike

Autolike.sk 100 000+

Magazín o automobiloch a motorkách,
pre milovníkov áut

150 000+
podnikatelia a živnostníci

DamskaJazda.sk 100 000+
Lifestylový magazín pre ženy, horúce
trendy zo sveta módy, kozmetiky,
zdravia a životného štýlu, atraktívne
fotogalérie, lákavé súťaže

ByvanieJeHra.sk 170 000+
Stavba, zariaďovanie, bývanie

500 000+
ženy a gazdinky

MnamkyaRecepty.sk
280 000+

Recepty, varenie, komunita gazdiniek

DRaN.sk 280 000+

Dobré rady a nápady, tipy a triky,
gazdinky a bývanie

Zdravoteka.sk 100 000+

Encyklopédia zdravia, možnosť cieliť aj
na sekciu zdravia na WebNoviny.sk,
DamskaJazda.sk

50 000+
odborníci

100 000+
trendy ženy

www.isita.sk

Komplexný portál o Nitre - správy,
šport, podujatia, zaujímavosti

ZilinaDen.sk 20 000+

Komplexný portál o Žiline - správy,
šport, podujatia, zaujímavosti

Banger.sk 30 000+

Lifestyle magazín zameraný na
novinky zo sveta hudby a hip-hop
komunity, dôraz na slovenskú
hudobnú scénu

NajAppky.sk 20 000+

Magazín o mobilných aplikáciách,
smartfónoch a novinkách z IT sveta
Magazín o cestovaní

Portál pre mladých ľudí a študentov,
najlepšie novinky, zaujímavosti, virálne
témy
Zábavný portál pre mladých a deti

NitraDen.sk 50 000+

Agregátor správ

CestujSi.sk 20 000+

Najky.sk 500 000+

Bratm.sk 100 000+

Komplexný portál o Bratislave správy, šport, podujatia, zaujímavosti

500 000+
študenti a mladí

