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Cenník reklamného priestoru

TYP Pozícia Link Umiestnenie Veľkosť 
reklamy

Formát 
reklamy

Rotácia Cena Poznámka

A) Sponzorovaný 
článok na webe*

PR článok na 
prezentáciu subjektu 
alebo podujatia

HLAVNÁ 
STRÁNKA
WEBU

w  ww.visitpoprad.sk Vpravo hore pod hlavným menu
Leaderboard

s veľkosťou
721 x 380px

.GIF, .JPG, 

.JPEG, .PNG, 

.SWF
5 článkov

1,00 €/ 
1 deň
bez DPH

Minimálny interval 
zobrazovania: 14 dní

B) Upútavka
na podujatie na 
webe*

Objekt: podujatie so 
základnými údajmi a 
preklikom na detail

HLAVNÁ 
STRÁNKA
WEBU

w  ww.visitpoprad.sk Horná časť hlavnej stránky
Leaderboard

s veľkosťou
880 x 900px

.GIF, .JPG, 

.JPEG, .PNG, 

.SWF
Bez rotácie

0,70 €/ 
1 deň
bez DPH

Minimálny interval 
zobrazovania: 14 dní

C)
Banner
v spodnej časti 
stránky

C1) Banner na 
podstránkach
(Aktivity)

WEB: Sekcia
ČO ROBIŤ

http://www.visitpoprad.
sk/?
pagename=filter&map_
posttype=aktivity 

Pod objektami; pri akejkoľvek 
filtrácii

Leaderboard
s veľkosťou 
728x90 px

.GIF, .JPG, 

.JPEG, .PNG, 

.SWF
bez rotácie 

70,- €/ 12 
mesiacov
bez DPH

Priestor pre subjekty  
ponúkajúce voľnočasové 
atrakcie a pravidelné 
podujatia

C2) Banner na 
podstránkach
(Ubytovanie)

WEB: Sekcia
KDE SA 
UBYTOVAŤ

http://www.visitpoprad.
sk/?
pagename=filter&map_
posttype=ubytovanie 

Pod objektami; pri akejkoľvek 
filtrácii

Leaderboard
s veľkosťou 
728x90 px

.GIF, .JPG, 

.JPEG, .PNG, 

.SWF
bez rotácie

70,- €/ 12 
mesiacov
bez DPH

Priestor pre subjekty 
poskytujúce ubytovanie

C3) Banner na 
podstránkach
(Gastro)

WEB: Sekcia
KDE SA 
NAJESŤ

http://www.visitpoprad.
sk/?
pagename=filter&map_
posttype=aktivity 

Pod objektami; pri akejkoľvek 
filtrácii

Leaderboard
s veľkosťou 
728x90 px

.GIF, .JPG, 

.JPEG, .PNG, 

.SWF
bez rotácie

70,- €/ 12 
mesiacov
bez DPH

Priestor pre subjekty 
poskytujúce gastro-služby

C4) Banner na 
podstránkach
(Cestovný ruch)

WEB: Sekcia
KAM NA 
VÝLET

http://www.visitpoprad.
sk/kam-na-vylet/ 

Pod objektami; pri akejkoľvek 
filtrácii

Leaderboard
s veľkosťou 
728x90 px

.GIF, .JPG, 

.JPEG, .PNG, 

.SWF
bez rotácie

70,- €/ 12 
mesiacov
bez DPH

Priestor pre subjekty s 
ponukou vo sfére 
cestovného ruchu a 
turistiky

D) INFOPANELY

D1) Infopanel 
exteriérový pred 
prevádzkou MIK

Námestie sv. 
Egídia 43/86, 
Poprad

X Celoplošný banner

Leaderboard
s veľkosťou
1000 x 1400
px (na výšku)

.GIF, .JPG,
.JPEG, .PNG,

.SWF

+/- 15 
bannerov

0,50 €/ 
1 deň
bez DPH

Minimálny interval 
zobrazovania: 30 dní

D2) Infopanel v 
Zákazníckom centre 
na železničnej stanici

Železničná 
stanica 
Poprad-Tatry

X Celoplošný banner

Leaderboard
s veľkosťou

850 x1200 px
(na výšku)

Iba .JPG,
.JPEG!

+/- 5 bannerov 0,50 €/ 
1 deň
bez DPH

Minimálny interval 
zobrazovania: 14 dní

E) LCD 
OBRAZOVKA 

Full HD obrazovka v 
interiéri MIK Poprad

Námestie sv. 
Egídia 43/86, 
Poprad

X Celoplošný banner

Leaderboard
s veľkosťou 
1920 x 1080 
px

.GIF, .JPG, 

.JPEG, .PNG, 

.SWF

Striedanie s 
videospotmi, 
kino-
upútavkami a 
iným obsahom

0,50 €/ 
1 deň
bez DPH

Minimálny interval 
zobrazovania: 14 dní

GRAFICKÉ SPRACOVANIE podkladov do jedného resp. viacerých bannerov v požadovanom rozmere 10,- €
bez DPH

Jednorázový poplatok

* K objednávke reklamy typu A) a B) ponúkame ako bonus uverejnenie/zdieľanie príspevku na FB stránke VisitPoprad.sk – Mestská informačná kancelária Poprad
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