
 
 
 

Prečo sa prezentovať na portály MojeChorvatsko.sk? 
 
Už nemusíte hľadať. Spoluprácou s naším portálom MojeChorvatsko.sk získate miesto kde 
zrealizujeme Vaše reklamné predstavy. Firmám z oblasti cestovného ruchu ponúkame široké 
spektrum on-line prezentácií. V krátkom období sa náš portál umiestil na popredných pozíciách 
v medzinárodnom vyhľadávacom serveri Google. 
 

MojeChorvatsko je jedničkou! 
 
Portál MojeChorvatsko.sk je na prvej pozícii vyhľadávania slova "Chorvátsko" v najpoužívanejšom 
vyhľadávači na Slovensku- Google.sk 
 

 
Zdroj: Google.sk, 25.3.2009 

 
 
 



A rovnako 1 miesto na key: dovolenka chorvátsko 

 
Zdroj: Google.sk, 25.3.2009 

 
 
 
 
Efektívnou a cielenou on-line reklamou získate: 

• zvýšenie návštevnosti Vašej stránky 
• oslovíte širšiu vrstvu klientov 
• branding – budovanie Vášho obchodného mena 
• nových obchodných partnerov 
• posilnenie marketingovej kampane 
• rozšírite geografickú pôsobnosť 

 
 
 
 
 
 



 

Ako sa prezentovať? 
 
Možnosť on-line reklamy sme prispôsobili tak, aby vyhovovala malým podnikateľom, ako aj  
stredným a veľkým firmám.  V prípade, že si nie ste istý, ktorý typ prezentácie je pre Vás 
najvhodnejší, ponúkneme Vám marketingové poradenstvo ohľadne najvhodnejšieho produktu. 
Predídete tak zbytočným nákladom z neefektívnej reklamy. 
 
 

Formy on-line prezentácie na portály MojeChorvatsko.sk: 

• Bannerová reklama - grafický reklamný formát umiestnený na stránke, prezentujúci Vašu 
firmu alebo produkt. 

 

 



Leaderboard Banner je štandardná horizontálna forma reklamy, ktorá sa zobrazuje nad stránkou. 
Banner môže byť statický, animovaný alebo flash banner. 

Rozmer: 990px × 110px 

Veľkosť: 150 kb 

Cena: 100 € s DPH / 10 000 impresií 

 

Full Banner  je štandardná horizontálna forma reklamy, ktorá sa zobrazuje v hornej polovici web stránky. 
Banner môže byť statický, animovaný alebo flash banner. 

Rozmer: 468px × 60px 

Veľkosť: 50 kb 

Cena:  80 € s DPH / 10 000 impresií 

 

Big square je umiestnený v strede stránky hore. Big square je obsahovo najväčší banner v ponuke. Banner 
môže byť statický, animovaný, flash banner. 

Rozmer: 468px × 400px 

Veľkosť: 150 kb 

Cena: 100 € s DPH / 10 000 impresií 

 

Skyscraper je umiestnený na pravom alebo ľavom panely pozdĺž stránky. Skyscraper banner sa  zaraďuje 
medzi často využívané reklamné bannery. Vďaka väčiemu rozmeru je možnosť umiestnenia väčšieho objemu 
informácií. Banner môže byť statický, animovaný alebo flash banner. 

Rozmer: 160px × 600px 

Veľkosť: 70 kb 

Cena: 80 € s DPH / 10 000 impresií 

 

Rectangle banner je umiestnený na pravom alebo ľavom panely pozdĺž stránky. Je menší ako 
Skyscraper banner.  Banner môže byť statický alebo animovaný. 

Rozmer: 160px × 200px 

Veľkosť: 30 kb 

Cena: 40 € s DPH / 10 000 impresií 

 

 

 



• PR článok - platený reklamný článok, bez časového obmedzenia zobrazovania.  

Rozmer/formát: 1strana  A4/ .doc 

Cena: od 50 € podľa pozície 

 

 
Pri objednaní on-line prezentácie na portály MojeChorvatsko.sk, pokiaľ nie je dohodnuté inak, 
sa táto prezentácia začne zobrazovať po uhradení predfaktúry a následnom dokladovaní 
úhrady.   

 

Pre objednávku alebo pre informácie nás kontaktujte na emailovej adrese: 
info@mojechorvatsko.sk 

mailto:info@mojechorvatsko.sk

