Cenník reklamných formátov
pre zadávateľov reklamy
platný pre platcov DPH od 1.9.2011
Ceny sú uvádzané bez DPH
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EFR - cena
balíčka
1100

Poznámky a vysvetlivky
RU – reálny užívateľ - unikátny návštevník portálu. Pri viacerých návštevách stránky je započítaný iba raz za vybrané obdobie (deň, týždeň alebo
mesiac).
PV – počet zobrazení (Pageviews) redakčného obsahu na vybranom portáli - bez obmedzenia na návštevníka.
IMP – počet zobrazení (Impressií) reklamného formátu v redakčnom obsahu za vybrané obdobie (deň, týždeň alebo mesiac) s obmedzením na
návšteníka.
EFR – cena prenájmu plochy na dohodnuté obdobie (spravidla mesiac) pri garancii počtu zobrazení (Exclussive For Rent).
CPT – cena za 1000 zobrazení reklamného formátu (Cost Per Thousand).
Capping – obmedzenie impresií jednému unikátnemu návštevníkovi za dané obdobie.
Dáta nad limit: + 10 % za kaţdých začatých 5 kB naviac nad stanovenú veľkosť.
Úprava podkladu: od 40 EUR za jeden zásah (rozsah úprav a termín realizácie budú stanovené dohodou)
Objednávky: Inzercia sa prijíma výhradne na základe objednávky, prípadne na základe uzavretej zmluvy. Objednávka musí byť doručená v písomnej
forme, a to poštou, osobne, elektronickou poštou, alebo vyplnením objednávkového formuláru na stránke www.visitslovakia.com/registracia.
Dodávka podkladov: Objednávateľ reklamnej kampane je zodpovedný za včasné a bezchybné dodanie podkladov vo všetkých požadovaných
jazykových mutáciách, najmenej tri pracovné dni pred začiatkom reklamnej kampane.
Storno poplatky: Zrušenie objednávky 14 - 8 dní pred uverejnením: 50 % ; do 7 dní pred uverejnením: 100 %.
Visitslovakia, s.r.o. si vyhradzuje právo neakceptovať objednávky a podklady v rozpore s týmto cenníkom, Všeobecnými obchodnými
podmienkami alebo "Pravidlami pre kreatívne stvárnenie reklamných formátov zobrazovaných na internete" dostupnými na webovej adrese
Asociácie internetových médií (AIM).
Visitslovakia, s.r.o. si tiež vyhradzuje právo odmietnuť reklamu, ktorá je v rozpore s Etickými zásadami reklamnej praxe platnými na území SR. Ak
sa reklama objavuje v médiách, ktoré obsahujú správy, informácie alebo iné redakčné obsahy, musí byť odlíšená tak, aby bola pre priemerného
prijímateľa rozoznateľná ako reklama. Objednaním reklamy zadávateľ akceptuje Všeobecné obchodné podmienky Visitslovakia, s.r.o. uverejnené
na web stránke www.visitslovakia.com/pre-partnerov.
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