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RIEMYSEL.sk
C e n n í k s l u ž i eb n a portá l i

PrePriemysel.sk
Úzka cieľová skupina čitateľov,
vhodná pre príspevky z priemyslu.

Možnosť prepojenia inzercie so
sesterskými portálmi
Elepedia.com a Elepedia.com.

Vaše príspevky publikujeme
aj na našich sociálnych sieťach.

Články alebo bannery publikujeme
podľa potreby aj v ten istý deň.

PR články
POPIS

CENA

Uverejnenie
jedného PR článku

1 normostrana textu, fotograﬁe,
hyperodkaz, článok je zverejnený
na neobmedzenú dobu.

150 €* / kus

Uverejnenie
5. PR článkov

5 normostrán textu, fotograﬁe,
hyperodkaz, články sú zverejnené
na neobmedzenú dobu.

130 €* / kus

Uverejnenie
10. PR článkov

10 normostrán textu, fotograﬁe,
hyperodkaz, články sú zverejnené
na neobmedzenú dobu.

100 €* / kus

Natívny článok
vytvorený našim
redaktorom

1 normostrana textu, fotograﬁe,
hyperodkaz, článok je zverejnený
na neobmedzenú dobu.

250 €* / kus

Zozdieľanie novinky
na sociálnych sieťach

Zvýšenie dosahu článku na
Facebooku, Google+ a LinkedIn.

od 50 €*

Bannery
POPIS

CENA

Banner na hlavnej stránke

Preferovaný formát:
largerrectangle (600 x 390 px),
doba zverejnenia 28 dní.

250 €*

Banner v článkoch

Preferované formáty: leaderboard
(680x150 px), skyscraper (150x600
px), doba zverejnenia 28 dní.

220 €*

Video v článkoch

16:9, video môže byť umiestnené
aj na stránkach Youtube a Vimeo.
Doba zverejnenia je 28 dní.

200 €*

Partnerstvo
POPIS

CENA

•

Generálny partner

Vaše logo bude publikované na
hlavnej stráne a v každom článku.
Aktívne Vám pomôžeme s
propagáciou celých 365 dní.

1500 €*

Mediálny partner

Vaše logo bude publikované na
hlavnej stráne. Budete mať zdarma
všetky príspevky celých 365 dní.

1200 €*

Vaše logo bude publikované na
hlavnej stráne. Budete mať 50%
zľavu na všetky články a bannery po
dobu 365 dní.

700 €*

Partner

Referencie
Zaujímavý tím ľudí plný energie a nápadov. Jednoznačne
posunuli našu prezentáciu a marketing správnym smerom.
Ing. Michal Mihalyfi - konateľ, Adrian Group. s.r.o.

Webové stránky
POPIS

CENA

Produktová webstránka

• Jednoduchá a prehľadná stránka,
• Prezentácia produktov moderne,
• Referencie, galérie, kontakt.

od 600 €*

Firemná webstránka

• Informácie o Vašej ﬁrme,
• Novinky, galérie, podstránky,
• Produkty a služby.

od 900 €*

E-shop

• Všetky produkty na 1 mieste,
• Efektívny spôsob predaja,
• Kvalitné SEO súčasťou.

od 1200 €*

Online marketing
POPIS
Reklama na internete

Profesionálne a úplne nastavenie a
správa kampaní pre vyhľadávače a
sociálne siete. Interaktívny report.
Dlhodobé zvýšenie návštevnosti.

Copywriting

Profesionálna tvorba a úprava textov
pre Vaše stránky. Texty pripraví
redaktor s technickým vzdelaním.

Správa sociálnych sietí

Dlhodobé aktívne spravovanie
Vašich kanálov. Zvýšenie povedomia
o ﬁrme a návštev webstránky.
Zvýšenie počtu fanúšikov.

CENA
od 250€ / mes.*

od 20€ /
normostranu*

od 150 € / mes.*

Referencie
Oceňujeme hlavne moderný, flexibilný a promptný prístup členov tímu Prepriemysel.sk.
Zviditeľnenie našej spoločnosti práve cez tento portál bolo pre nás správnou voľbou online
propagácie. Pozitívna spätná väzba a výsledky kampane prevýšili naše očakávania.
Spoluprácu s nimi vrelo odporúčame.
Ing. Karel Chreno, Sales Director, Vývoj Martin, a.s.

Event management
POPIS

CENA

Obchodné stretnutia

• Rýchla rezervácia miestnosti,
• Ľubovoľný počet účastníkov,
• Sprostredkovanie občerstvenia.

od 250 €*

Firemné podujatia

• Výber a rezervácia priestorov,
• Sprostredkovanie cateringu,
• Vybavenie podľa požiadaviek.

od 500 €*

Konferencie

• Marketingová podpora podujatia
• Výber vhodných priestorov,
• Zabezpečenie techniky.

od 700 €*

Tvorba videa
Firemná videovizitka

POPIS

CENA

Moderný spôsob prezentácie ﬁrmy
na internete. Profesionálne spracovanie. Možnosť tvorby animácií
alebo natáčania dronom.

od 900 €*

Produktové video

Prezentujte Vaše produktové
portfólio tak, aby na neho
zákazníci nezabudli.

Záznam z podujatia

Zachytíme atmosféru z eventov
a podujatí a vytvotvoríme z neho
profesionálne video.

od 900 €*

od 700 €*

TOP partneri

Kontakt
Šéfredaktor:
Tel.:
E-mail:

Ing. Petr Štěpánek
+421 949 263 305
stepanek@prepriemysel.sk

Future Media Production, s.r.o.
Poľná 100, 974 05, Banská Bystrica
IČO: 52037282
DIČ: 2120870147
IČ DPH: SK2120870147

*Ceny sú uvedené bez DPH. | Cenník služieb platný od 01.01.2019

