Natívne články majú výrazne vyššiu čítanost ako bežné PR články. Sú postované aj na sociálnej sieti Facebook

Natívne články

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

PR Články - Médiá

Cena za uverejnenie na jednom webe

Odborné:
Zdravoteka.sk, vEnergetike.sk

Natívne články sú písané redaktormi, ktorí každodenne píšu pre danú cieľovú skupinu. Odladené sú
tak, aby dosahovali, čo najvyššiu čítanosť s prirodzeným vnímaním reklamy.

voFinanciach.sk, NasaDoprava.sk
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vZdravotnictve.sk, NasVidiek.sk, Vskolstve.sk
Podnikam.sk + newsletter Podnikam

Cena: Bližšie informácie na vyžiadanie

Porovnanie: Natívny článok a PR článok
Natívny článok

PR článok

Uverejnenie na portáloch z rady SITA

x

x

Spracovanie článku špecializovaným redaktorom v zmysle
natívnych štandardov

x

BALÍK PR BASIC

BALÍK PR TOP (vrátane PR BASIC)

Cena Dohodou

Cena Dohodou

Spravodajské:
Webnoviny.sk
BratislavaDen.sk

Webnoviny.sk

24.hod.sk

noviny.sk

NitraDen.sk, ZilinaDen.sk

financnik.sk

hlohovecko.sk

pluska.sk

Magazíny:

bratislava.virtualne.sk

prservis.sk

pravda.sk

Najappky.sk, Autolike.sk

inforaj.sk

sme.sk

DamskaJazda.sk

Výrazne vyššia čítanosť radovo v tisícoch

x

bleskovespravy.sk

Prémiové a natívne umiestnenie na médiu a na titulke

x

fotonovinky.sk

sportx.sk

ta3.com

ByvanieHrou.sk

Promo na FACEBOOKu (Instagram podľa možnosti)

x

ekonomickydennik.sk

euronovinky.eu

tyzden.sk

Najky.sk, Bratm.sk, Cestujsi.sk

Umiestnenie Facebook stránky do článku / formulár

x

spravy.pozri.sk

aktualizovane.sk

topky.sk

Mnamkyarecepty.sk článok alebo premiový recept

obrandovanie článku banerom + formulár

x

maxivyber.sk

finreport.sk

Webnoviny.sk

DRAN.sk - Dobré rady a nápady

sk.dailyview.eu

deed.sk

PR BASIC weby

Iné:

dennikpolitika.sk

tvojtrebisov.sk

sportdnes.sk

freebets.sk

economics.sk

zilinaden.sk

tnp.sk

spisiakoviny.eu

infozona.sk

bossmedia.sk

sionline.sk

akcnezeny.sk

Príplatok za box odporúčané

150

newsy.sk

slovak.press

Príplatok za titulka na 24 hod

150

BASIC weby sa môžu obmieňať, cca 25 v reporte akt. K 1.1.2019

699

PR servis SITA

Prémiové pozície

tipyprezdravie.sk

V prípade záujmu o prémiové a natívne umiestenie pri PR článkoch sa informujte na Natívne články
Technická špecifikácia PR správ a reklamných formátov
Príplatky: Postupné dopĺňanie článku, ďalšie úpravy po publikovaní: 50 EUR bez DPH. Rozšírenie časovej možnosti publikovania o každých ďalších 30 dní v prípade backlinkov + 100 EUR bez DPH. V cene sú zahrnuté: 3 spätné odkazy, každý ďalší spätný odkaz + 30 EUR bez DPH.
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.
Technické špecifikácie pre PR články: Dĺžka článku max 3 normostrán (1NS = 1800 znakov textu). Max 1 foto v článku. Max 3 linky v článku. Pri balíku ide jeden článok na každý rôzny web. Nadpis na Webnoviny a weby SITA do 96 znakov, nadpis pre PR TOP a PR BASIC do 60 znakov.
Obrázky vo formáte JPEG, JPG NA ŠÍRKU! Do 300 KB. Min šírka 660 px. EMBAD: Youtube video, Vimeo, Facebook post
Vyhradzujeme si právo odmietnuť umiestnenia článku alebo backlinku.
Bližšie informácie: marketing@sita.sk ǀ SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. ǀ W: www.Sita.sk ǀ Platný od 1. 1. 2019 ǀ Uvedené ceny sú bez DPH

