Natívne články majú výrazne vyššie čítanosti ako bežné PR články, sú aj na Facebooku

K natívnym článkom je možnosť priobjednať navyše iSITA PPC od 0,2 Euro / klik

Natívne články

BALÍKY PR ČLÁNKOV

Cena

Natívne články sú písané redaktormi, ktorí každodenne píšu pre danú
cieľovú skupinu. Odľadené sú tak, aby dosahovali, čo najvyššie čítanosti
a ľudia v nich prirodzene vnímali reklamu.

Balík PR BASIC - Webnoviny.sk + partnerské portály +
PRservis.sk + Agentúrne spravodajstvo SITA

Cena: Bližšie info na vyžiadanie

PR ČLÁNKY - Médiá

Cena

Autolike.sk

Viac info: www.isita.sk/nativny-clanok

Zdravoteka.sk
voFinanciach.sk

Balík PR TOP - Webnoviny.sk + TOP 7 spravodajských
webov + partnerské portály + PRservis.sk + Agentúrne
spravodajstvo SITA

Cena: Bližšie informácie na
vyžiadanie

vEnergetike.sk

Neobmedzený počet PR článkov /
publikovanie na PRservis.sk

Cena: Bližšie informácie na
vyžiadanie

Webnoviny.sk

Cena: Bližšie informácie na vyžiadanie

Porovnanie: Natívny článok a PR článok

649 Eur

vZdravotnictve.sk

DamskaJazda.sk
NitraDen.sk
ZilinaDen.sk

Natívny článok

PR článok

Uverejnenie na médiu z rady iSITA

x

x

Prepracované napísanie článku vhodným redaktorom v
zmysle natívnych štandardov

x

Výrazne vyššia čítanosť radovo v tisícoch

x

Prémiové a natívne umiestnenie na médiu a na titulke

x

Webnoviny.sk

titulka.com

aktualne.sk

Parlamentnelisty.sk

Promo na FACEBOOKu (instagram podľa možnosti)

x

epiestany.sk

topnovinky.sk

noviny.sk

ByvanieJeHra.sk

Len možnosť natívneho článku

Umiestnenie facebook stránky do článku / formulára

x

euronovinky.sk

trnavak.sk

pluska.sk

Najky.sk

Len možnosť natívneho článku
Individuálne

Stále obrandovanie článku banerom + formulár

x

PPC = Pay per click / pay per view
Cena za klik (Eur)

Celková cena(Eur)

5000
10 000
20 000
30 000

499 Eur

Bratm.sk
Banger.sk

PR BASIC (médiá môžu variovať, cca 20 v reporte)

K natívnym článkom je možnosť objednať NAVYŠE aj garantovaný počet klikov na článok, resp. videní článku

Počet klikov

Článok v PR TOP - rýchlo, jednoducho a výhodne až na 8 veľkých spravodajských portálov a 15+
ďalších partnerských

Cena: Bližšie informácie na vyžiadanie

PR TOP (médiá môžu variovať)

Najappky.sk

financnik.sk

virtualne.sk

pravda.sk

Mnamkyarecepty.sk / premiový
recept

fotonovinky.sk

24hod.sk

sme.sk

DRAN.sk - Dobré Rady A Nápady

Len možnosť natívneho článku
Len možnosť natívneho článku

hlohovecko.sk

az-europe.sk

ta3.sk

kysucky-infoexpres.sk

bleskovespravy.sk

tyzden.sk

Podnikam.sk + newslatter
Podnikam
BratislavaDen.sk

levican.sk

easybusyday.sk

PLUS KOMPLETNÝ PR BASIC

Príplatok za titulka na 24 hod

nextfuture.sk

ekonomickydennik.sk

Príplatok za box odporúčané na 7 dní 990 Eur

nitralive.sk/sita

Prservis.sk

TOP správa dňa v rubrike

sportdna.sk

Agentúrne spravodajstvo SITA

Len možnosť natívneho článku
990 Eur

490 Eur

V prípade záujmu o prémiové a natívne umiestnenie pri PR článkoch
sa informujte na Natívne články

sportx.sk

Špecifikácie
PR správa: Odporúčaná dĺžka textu max. 3600 znakov vrátane medzier. Maximálne tri linky v článku. Titulok: 60 znakov vrátane medzier, na niektorých weboch 96 znakov. Ilustračná fotografia musí byť na šírku, minimálne rozlíšenie 600x400 pixelov a viac, formát jpeg alebo png. Video:
formát avi, mpeg alebo prostredníctvom Embed kódu z Youtube.com alebo Vimeo.com. Za príplatok je možné umiestniť video do prehrávača Webnovín. Všetky PR články sú označené značkou "(WBN/PR)". Ak si neprajete mať nasledovné označenie môžete zvoliť natívny článok.
Partnerské portály: Tlačová agentúra SITA spolupracuje s partnerskými portálmi, ktoré od nej odoberajú agentúrne, ako aj komerčné spravodajstvo. Jednotlivé PR správy sa automaticky preberajú na partnerské portály na základe obsahového zamerania. Kompletný zoznam partnerských
portálov je k dispozícií na http://www.webnoviny.sk/odber/partneri/
PRrservis: PR správa publikovaná prostredníctvom distribučného kanálu PRservis.sk je zaradená v špecializovanom servise, obsahujúcom výlučne komerčné spravodajstvo, dostupnom širokej verejnosti prostredníctvom stránky http://www.prservis.sk/
Agentúrny servis SITA: PR správa publikovaná prostredníctvom servisu SITA je zaradená do agentúrneho spravodajstva, ktoré odoberajú všetky zmluvné média. PR správa sa dostáva redaktorom pracujúcim v jednotlivých médiach, ktorí môžu správu použiť podľa vlastného uváženia.
Neobmedzené: Časové umiestnenie PR správy - Webnoviny.sk, Agentúrny servis SITA, PRservis.sk, Podnikam.SK, Damskajazda.sk, SIIT.sk, Byvaniejehra.sk a Cestujsi.sk je neobmedzené. Správa sa po odpublikovaní posúva chronologicky v rámci sekcie. Pri PR správach, ktoré sú prevzaté na
partnerské portály garantujeme maximálnu dĺžku zverejnenia správy 7 dní, respektíve podľa špecifk jednotlivých portálov.

KONTAKT: 0917 799 822 reklama@isita.sk ǀ W: www.iSita.sk

Platný od 1. 1. 2017

Uvedené ceny sú bez DPH

