
POTREBUJETE EFEKTÍVNU REKLAMU V ŠAMORÍNE A NA HORNOM ŽITNOM OSTROVE?

40.000
unikátnych 

návštevníkov

130.000
vzhliadnutí

reklamy

500.000
zobrazenie 

reklamnej pozícieSeptember 2019

Šamorínčan je komunitným, rešpektovaným a mienkotvorným webom, 
ktorý prináša každodenné spravodajstvo zo šamorínskeho regiónu.

OBĽÚBENOSŤ
sme najpopulárnejší 

v meste a okolí

SLEDOVANOSŤ
máme vysokú 
návštevnosť

REKLAMA
banner je možné 
meniť kedykoľvek

Prečo si vybrať práve nás?

KULTÚRA  |  ŠPORT  |  KRIMI  |  PRÁCA  |  SÚŤAŽE  |  OBEDOVÉ MENU

Vašu reklamu vieme podporiť aj reklamnými článkami, ktoré 
sú publikované aj na Facebookovej stránke Šamorínčan.

/šamorínčan

12.600
sleduje 

náš profil 

30.000
je dosah 

príspevkov



VYUŽITE EXKLUZÍVNE REKLAMNÉ POZÍCIE NA NAŠOM MODERNOM WEBE

HLAVNÝ BANNER
1200 x 250 px

SIDE 
BANNER

380 x 250 px

Reklamné bannery si môžete neustále meniť a dosahovať tak lepšie výsledky.

Banner Rozmer Typ Cena Pozícia

Hlavný banner 1200 x 250 
px

jpg, png 110€ Nad hlavičkou webu. Na pozícii 
sa mení viac bannerov. 
Impressions v septembri 2019 -
567.529 x. 

Side banner
(Exkluzívna pozícia)

380 x 250 px jpg, png 70€ V pravej časti webu. Na pozícii sa 
môžu meniť bannery.
Impressions v septembri 2019 - 
516.262 x. 

Article ads 195 x 190 px jpg, png 30€ Medzi článkami webu. V jednom 
páse 3 reklamy. 
Impressions v septembri 2019 -
513.388 x

     Pri 6-mesačnej platbe vopred – zľava 5% a ako bonus reklamný článok v hodnote 50€.
     Pri ročnej platbe vopred – zľava 10% z ceny a 3 reklamné články v cene 150€ zadarmo
     PR článok Rozsah Cena Popis

Reklamný článok Text, foto, 
multimédiá

50€ Označený ako platený obsah. Na 
stránke sa posúva tak, ako pribúdajú 
články. 

Súťaž Text, foto, 
multimédiá

50€ Súťaž o vstupenky, alebo produkt. 
Zahŕňa 2 články a zdieľanie na 
Facebook stránke.

Jedálne lístky Text, foto 60€/mes. Zobrazenie každý pondelok na hlavnej 
stránke ako článok a na facebooku. 
Zobrazenie aj v sekcii OBEDOVÉ 
MENU.
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