Cenník reklamných formátov na Modrom koníku
Štandartné formáty
Správa do internej pošty

Cena za jednu správu

0.10 €

Minimálna objednávka 10,000 správ.

Súťaž

Cena za týždeň

950 €

Cena za spustenie súťaže s notifikáciou.

PR článok

Cena za zverejnenie článku

490 €

Článok je zverejnený na profile PR články.

Display: Native Ad

Cena za 1,000 zobrazení banneru
bez cappingu

2.20 €

Minimálna objednávka na 1 týždeň je 200,000 zobrazení.

Display: Large Rectangle

Cena za 1,000 zobrazení banneru
bez cappingu

2.20 €

Minimálna objednávka na 1 týždeň je 200,000 zobrazení.

Display: Desktop Branding

Cena za 1,000 zobrazení banneru
bez cappingu

3.90 €

Minimálna objednávka na 1 týždeň je 200,000 zobrazení.

Display: Halfpage/Billboard

Cena za 1,000 zobrazení banneru
bez cappingu

2.90 €

Minimálna objednávka na 1 týždeň je 200,000 zobrazení.

Display: Video Outstream

Cena za 1,000 zobrazení banneru
bez cappingu

9.90 €

Minimálna objednávka na 1 týždeň je 200,000 zobrazení.

Ambasádorka značky

Cena za mesiac

1,550 €

Minimálna doba trvania projektu je 12 mesiacov. Používateľka bloguje v blogoch a zároveň
spravuje detail jedného produktu v Centre recenzií.

Dni so značkou

Cena za kampaň

2,490 €

Kampaň trvá 1 týždeň. Je podporovaná display reklamou na stránke počas kampane.

Skúsenosti so značkou

Cena za kampaň

2,990 €

Testovanie 1 produktovej rady (max. 5 - 7 produktov) 10 používateľkami Modrého koníka

Skúsenosti so značkou s remarketingom

Cena za kampaň

3,990 €

Testovanie 1 produktovej rady (max. 5 - 7 produktov) s následným remarketingom používateliek do
ich internej pošty.

Natívny / Redakčný článok

Cena za napísanie a zverejnenie článku

990 €

Článok napíše redakcia alebo používateľka Modrého koníka a článok uverejníme na profile
Redakcia. Článok propagujeme po stránke 2 týždne.

Centrum recenzií: Produktová stránka

Cena za vytvorenie produktovej stránky v
Centre recenzií

190 €

Zápis produktu do Centra recenzií. Text obsahuje základnú charakteristiku jedného produktu /
produktovho radu (text o dĺžke max. 1200 znakov), 3 fotografie (1 v popise a 2 v galérií) a jednu
URL. Jednorazové zverejnenie na titulke.

Centrum recenzií: Redakčné testovanie

Cena za testovanie a zverejnenie recenzie

990 €

Vytvorenie produktovej stránky v Centre recenzií. Produkt otestuje naša redakcia, napíše natívnu
recenziu vo forme článku a redakčné hodnotenie s hviezdičkami. Nafotenie lifestyle fotografií
produktu. Garantovaný zásah 30,000 návštevníčok Modrého koníka.

Centrum recenzií: Detailné recenzie

Cena za testovanie a zverejnenie
3 detailných recenzií

1,990 €

Tri používateľky Modrého koníka budú testovať váš produkt. Na svojom profile zverejnia recenzné
články, ktoré budú linkované v Centre recenzií na produktovej stránke. Používateľky zároveň
pridajú hodnotenie s hviezdičkami na produktovú stránku. Pri dodaní produktov navyše pre našu
redakciu, doplníme na produktovú stránku redakčné hodnotenie s hviezdičkami. Nafotenie
lifestyle fotografií produktu. Garantovaný zásah 50,000 návštevníčok Modrého koníka.

Centrum recenzií: Balík YouTube &
Redakčné testovanie

Cena za balík služieb do Centra recenzií
s garantovaným zásahom

1,990 €

Vytvorenie produktovej stránky v Centre recenzií s redakčným testovaním, nafoteným lifestyle
fotografií a video predstavením produktu. Video predstavenie produktu bude zverejnené na našom
YouTube kanále a vložené do produktovej stránky. Garantovaný zásah 50,000 návštevníčok
Modrého koníka + 20,000 unikátnych divákov na YouTube.

Centrum recenzií: Balík KOMPLET

Cena za kompletný balík služieb do Centra
recenzií s garantovaným zásahom

3,990 €

Vytvorenie produktovej stránky v Centre recenzií s redakčným testovaním a nafotením
lifestylových fotografií, video predstavením produktu, detailnými recenziami od 3 testeriek a so
samplingom produktu 20 recenzentkám. Garantovaný zásah 100,000 návštevníčok Modrého
koníka + 20,000 unikátnych divákov na YouTube.

Obsahové formáty

Produkčné formáty
Sampling: Rozoslanie produktov na
získavanie hodnotení do Centra recenzií

Cena za rozoslanie produktov 20
používateľkám za účelom získania
hodnotení

YouTube video: Sponzor rozhovoru
s odborníkom

Cena za sponzoring jedného dielu video
rozhovoru

1,990 €

Umiestnenie statického sponzoringu s voiceover do úvodu videa publikovaného na YouTube kanále
Modrého koníka. Garancia 20,000 unikátnych zhliadnutí sponzoringu.

YouTube video: Sponzor Desatoro,
Ankety, Parent Zone

Cena za sponzoring jedného dielu video
rozhovoru

1,490 €

Umiestnenie statického sponzoringu s voiceover do úvodu videa publikovaného na YouTube kanále
Modrého koníka. Garancia 20,000 unikátnych zhliadnutí sponzoringu.

Centrum recenzií: YouTube video
Predstavenie produktu

Cena za vytvorenie videa, kde predstavíme
váš produkt

1,490 €

Vytvorenie videa v štúdiu Modrého koníka, v ktorom je predstavený produkt. Video je publikované
na YouTube kanále Modrého koníka a umiestnené do produktovej stránky. Garancia 20,000
unikátnych zhliadnutí.

YouTube video: Zvyšovanie zásahu videa

Cena za 1,000 unikátnych divákov

Sponzor odbornej poradne

Cena za mesačné sponzorstvo

990 €

39 €

Vyberieme používateľky a pošleme im váš produkt na otestovanie. Ony napíšu hodnotenie a
pridajú počet hviezdičiek. Každých ďalších 10 používateliek +190 EUR.

Príplatok za zvýšenie sledovanosti videa propagáciou na stránkach Modrého koníka a formou
YouTube discovery. Unikátné zhliadnutie je započítané od 25. sekundy.

490 €

Sponzor odbornej poradne - banner a produktová informácia v hlavnej časti poradne. Minimálna
doba trvania sponzorstva je 3 mesiace.

Online Reputation Management - Review
Cena za mesiac
Funnel

500 €

Spracovanie recenzií od zákazníkov do Centra recenzií.

Remarketovací tag

Cena za mesiac

200 €

Umiestnenie vášho remarketovacieho tagu do jedného PR/natívneho/redakčného článku alebo
produktovej stránky

Manažment kampane na viacerých
platformách

Cena za mesiac

300 €

Zvýšenie návštevnosti produktovej stránky. Vytvorenie kreatív, spustenie a dohľad nad kampaňou
na platformách Facebook, Instagram a Google Ad network. V cene nie je zahrnutá platba
platformám za reklamu.

Anketa

Cena za jednu anketu s 3 otázkami

790 €

Cena za spustenie 1 ankety s max. 3 otázkami a garanciou 1000 odpovedí na prvú otázku.

Doplnkové služby

Uvedené ceny sú bez DPH 20% | Cenník je platný od 01.03.2021

