SEO MIX

Cena v Euro

SEO ISITA

Cena v Euro

SEO BASIC

Cena v Euro

SEO MIX 1

799

SEO iSITA BALÍK - 7 článkov, rôzne weby z iSITA

700

SEO BASIC BALÍK - 7 článkov, rôzne weby zo SEO
BASIC WEBOV

400

webnoviny.sk

pravda.sk

TA3.com

BratislavaDen.sk

Publikovanie 1 článku (po kusoch)

200

Publikovanie 1 článku (po kusoch)

100

Tyzden.sk

SEO MIX 2

Množstevné zľavy pri objednávke článku po kusoch 10 platených +2 zadarmo

Množstevné zľavy pri objednávke článku po kusoch10 platených +2 zadarmo

SEO iSITA WEBY pre umiestňovanie článkov a BACKLINKOV:

SEO BASIC WEBY:

1190

Webnoviny.sk

Banger.sk

www.bleskovespravy.sk

www.sportx.sk

Topky.sk

Noviny.sk

DamskaJazda.sk

Najappky.sk

www.ekonomickydennik.sk

www.dennikrelax.sk

webnoviny.sk

pravda.sk

Autolike.sk

Mnamkyarecepty.sk

www.epiestany.sk

www.maxivyber.sk

TA3.com

BratislavaDen.sk

www.virtualne.sk

Tyzden.sk

BACKLINKY

Najky.sk

Cestujsi.sk

www.euronovinky.eu

DRAN.sk - Dobré Rady A Nápady

NitraDen.sk

www.levican.sk

Bratm.sk

ZilinaDen.sk

www.financnik.sk

Cena v Euro

Backlinky môžu byť umiestnené v článkoch starších ako 7 kalendárnych
dní a nemôžu byť umiestnené v článkoch s označením - WBN/PR, natvny /
reklamný / platený článok. Balíkovo sa backlinky publikujú raz mesačne. V
prípade jednotlivého posielania backlinkov prípaltok 10 Euro za každý.
Backlinky je možné umiestniť len sa SEO ISITA označené weby - viď
stredná tabuľka.

Parlamentnelisty.sk

www.fotonovinky.sk
www.hlohovecko.sk

Weby, na ktoré sa umiestňujú len články (BACKLINKY NEUMIESTŇUJEME):
Zdravoteka.sk

Byvaniejehra.sk

www.inforaj.sk
www.kysucky-infoexpres.sk

Podnikam.sk

100 backlinkov (každý ďalší 20 euro)

2000

30 backlinkov (každý ďalší 33 euro)

1000

Extra služba:

10 backlinkov (každý ďalší 50 euro)

500

Napísanie + foto 7 unikátnych seo článkov

2 backlinky (každý ďalší 100 euro)

200

700

Dôležité:
Dĺžka článku max 5 normostrán. Max 1 foto v článku. Max 3 linky v článku. Pri balíku ide jeden článok na každý rôzny web.
Podmienka: Jeden klient vo všetkých článkoch. Všetky články s navrhovanými termínmi publikovania je nutné dodať v na jeden krát mailom, maximálna doba publikácie od prvého po posledný je 30 kalendárnych dní.
Príplatky: Postupné posielanie článkov: 50 euro. Rozšírenie časovej možnosti publikovania o každých ďalších 30 dní – 100 euro.
Obrázky: JPEG, GIF, PNG, JPG, EMBAD: youtube video, vimeo, fb post
iSITA s.r.o. Si vyhradzuje právo odmietnuť umiestnenia článku alebo backlinku.

Bližšie informácie: REKLAMA@iSITA.sk iSITA s.r.o. ǀ W: www.iSita.sk, +421 907 799 822

Platný od 1. 8. 2017

Uvedené ceny sú bez DPH

