Cenník reklamných formátov na Modrom koníku
Ceny sú platné pre modrykonik.sk

Štandartné formáty
Správa do internej pošty

Cena za jednu správu

0.48 €

Minimálna objednávka 10,000 správ.

Súťaž

Cena za týždeň

4,562 €

Cena za spustenie súťaže s notifikáciou.

PR článok

Cena za zverejnenie článku

2,353 €

Článok je zverejnený na profile PR články.

Display: Native Ad

Cena za 1,000 zobrazení banneru
bez cappingu

10.56 €

Minimálna objednávka na 1 týždeň je 200,000 zobrazení.

Display: Large Rectangle

Cena za 1,000 zobrazení banneru
bez cappingu

10.56 €

Minimálna objednávka na 1 týždeň je 200,000 zobrazení.

Display: Desktop Branding

Cena za 1,000 zobrazení banneru
bez cappingu

18.73 €

Minimálna objednávka na 1 týždeň je 200,000 zobrazení.

Display: Halfpage/Billboard

Cena za 1,000 zobrazení banneru
bez cappingu

13.93 €

Minimálna objednávka na 1 týždeň je 200,000 zobrazení.

Display: Video Outstream

Cena za 1,000 zobrazení banneru
bez cappingu

24.01 €

Minimálna objednávka na 1 týždeň je 200,000 zobrazení.

Display: Video v Large rectangle

Cena za 1,000 zobrazení banneru
bez cappingu

13.93 €

Minimálna objednávka na 1 týždeň je 200,000 zobrazení.

Display: Video v Halfpage

Cena za 1,000 zobrazení banneru
bez cappingu

17.77 €

Minimálna objednávka na 1 týždeň je 200,000 zobrazení.

Ambasádorka značky

Cena za mesiac

2,214 €

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

Natívny / Redakčný článok

Cena za napísanie a zverejnenie článku

1,414 €

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

Centrum recenzií: Redakčné testovanie

Obsahové formáty

271 €

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

Cena za testovanie a zverejnenie
hodnotenia

1,414 €

Vytvorenie produktovej stránky v Centre recenzií. Produkt otestuje naša redakcia a napíše
redakčné hodnotenie s hviezdičkami. Nafotenie lifestyle fotografií produktu. Garantovaný zásah
30,000 návštevníčok Modrého koníka. Balík PRO na 12 mesiacov zadarmo a možnosť reagovať na
hodnotenie od použivateliek na produktovej stránke.

Centrum recenzií: Používateľské
testovanie

Cena za testovanie a zverejnenie
5 hodnotení

2,843 €

Päť používateliek Modrého koníka bude testovať váš produkt. Používateľky pridajú hodnotenie s
hviezdičkami na produktovú stránku. Nafotenie lifestyle fotografií produktu. Garantovaný zásah
50,000 návštevníčok Modrého koníka. Balík PRO na 12 mesiacov zadarmo a možnosť reagovať na
hodnotenie od použivateliek na produktovej stránke.

Centrum recenzií: Balík YouTube &
Redakčné testovanie

Cena za balík služieb do Centra recenzií
s garantovaným zásahom

2,843 €

Vytvorenie produktovej stránky v Centre recenzií s redakčným testovaním, nafotením lifestyle
fotografií a video predstavením produktu v štúdiu Modrého koníka. Video predstavenie produktu
bude zverejnené na našom YouTube kanále a vložené do produktovej stránky. Garantovaný zásah
30,000 návštevníčok Modrého koníka + 20,000 unikátnych divákov na YouTube. Balík PRO na 12
mesiacov zadarmo a možnosť reagovať na hodnotenie od použivateliek na produktovej stránke.

Centrum recenzií: Balík KOMPLET

Cena za kompletný balík služieb do Centra
recenzií s garantovaným zásahom

5,700 €

Vytvorenie produktovej stránky v Centre recenzií s redakčným testovaním a nafotením
lifestylových fotografií, video predstavením produktu v štúdiu Modrého koníka a s hodnotením od
25 používateliek. Garantovaný zásah 100,000 návštevníčok Modrého koníka + 20,000 unikátnych
divákov na YouTube. Balík PRO na 12 mesiacov zadarmo a možnosť reagovať na hodnotenie od
použivateliek na produktovej stránke.

Sampling: Rozoslanie produktov na
získavanie hodnotení do Centra recenzií

Cena za rozoslanie produktov 20
používateľkám za účelom získania
hodnotení

1,165 €

Vyberieme používateľky a pošleme im váš produkt na otestovanie. Ony napíšu hodnotenie a
pridajú počet hviezdičiek. Každých ďalších 10 používateliek +190 EUR. Balíček pre používateľku
môže obsahovať maximálne 5 kusov a nesmie presiahnuť hmotnosť 2kg.

YouTube video: Sponzor rozhovoru
s odborníkom

Cena za sponzoring jedného dielu video
rozhovoru

2,341 €

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

1,753 €

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

576 €

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

Cena za jednu anketu s 3 otázkami

790 €

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

Produkčné formáty

46 €

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

Doplnkové služby
Anketa

Uvedené ceny sú bez DPH 20% | Cenník je platný od 13.06.2022

