
Vstúpte do sveta zaujímavostí

100 000

18 000 fanúšikov na Facebooku 

45 % nárast návštev – rok 2015 vs. 2016 

75 % nových návštev

55 % návštev vo veku 25 – 44 

58 % žien z celkového počtu

25 % opätovných návštev 

Kategórie záujmov

   
3,09 % nadšenci cestovania

Zákaznícky segment

4,62 % nehnuteľnosti
3,36 % cestovanie/hotely/ubytovanie

Naša cielová skupina

Typickým čitateľom je vysokoškolsky alebo 
stredoškolsky vzdelaná žena (zastúpenie 58,3 %) so 

prioritne od 25 do 34 rokov. 

v menšom percentuálnom zastúpení 41,7 %. 

Leaderboard
hlavná stránka + články
745 × 100 px (max. 60 kB)
minimálne 100 000 zobrazení/mesiac
1 200 €/mesiac

Medium rectangle
hlavná stránka + články
300 × 250 px (max. 60 kB)
minimálne 100 000 zobrazení/mesiac
880 €/mesiac

Full Banner
hlavná stránka + články
468 × 60 px (max. 60 kB)
minimálne 100 000 zobrazení/mesiac
720 €/mesiac

Branding

individuálne

Bannerová

reklama

Využite naše
PR služby
1. PR konexie vám pomôžu 
získať cenné odkazy.
2. Kvalitný obsah znamená 
viac odkazov.
3. Zmienky od vierohodných 
značiek či naznačené linky 
nadobudnú na dôležitosti.
4. PR stratégia vám môže „nakopnúť“ 
kampaň na sociálnych médiách.

Všetky uvedené ceny sú bez DPH.

www.zaujimavosti.net

redakcia@zaujimavosti.net
www.zaujimavosti.net 



Január
Netradičné zimné športy
10 predsavzatí do nového roka, 
ktoré nikdy nesplníte
Február
Plesová sezóna
Kam na vysokú školu
Marec
Jarná únava
Ako bojovať proti chrípke
Apríl
10 cvikov, s ktorými budeš 
v lete vo forme
Urobte si výlet v prírode 

Máj
Tipy na letnú brigádu
Alergia – ako proti nej bojovať
Jún
Vyberte si dovolenku správne
Najlepšie kúpaliská
Júl
Tipy na letnú turistiku
5 vecí, ktoré na stanovačke 
nesmú chýbať
August
Koľko vás bude stáť prváčik?
Pripravte svoje deti do školy

September
IFA 2017
Kde hľadať zamestnanie, 
pracovný pohovor...
Október
Halloween – inšpirácie do bytu
Trendy kúsky na jeseň
November
Kam na zimnú dovolenku
Tipy na vianočné darčeky
December
Koľko miniete na tohtoročné Vianoce?
Silvester netradične 

TÉMY 

PRE ROK 

2017

Vyberte si zo širokého spektra tém 

téma nie je v edičnom pláne, vieme ju 
a tematických okruhov. V prípade, že 

zaradiť – kontaktujte nás.

SÚŤAŽE

BLOGYCESTOVANIEBÝVANIE

TECH KULTÚRA

ŽENOVO PRÁVO AKTUALITY

článkov a pikošiek na témy ako bývanie, 
a nové informácie každý deň. Viac ako 6 000

lifestyle, kultúra, cestovanie, technológie 

základňa čitateľov umožňujú zásah cieľovej 
skupiny.

online magazíne: 
- opakované budovanie spätných odkazov 
na vaše stránky 
- celkové zlepšenie SEO 
- zvýšenie miery poznania vašej značky 
- posun na vyššie priečky vo vyhľadávačoch 

 
reklamy 
- profesionálne napísané PR články, vysoko 
personalizované pre vašu vybranú cieľovú 
skupinu 
- reklama zdarma na sociálnych sieťach
s fanúšikovskou základňou väčšou ako 18 000 
- väčšia dôvera zákazníkov vo váš produkt 
alebo vaše služby

Až 1 200 000 000 ľudí dnes na celom svete 
používa reklamné blokátory. Toto číslo znie 

prostriedkov vrážate do platených online 
formátov. Užívatelia sú extrémne vyberaví 
a nechcú byť zahlcovaní kvantami nekvalitnej 
reklamy. 

Blog magazín 

au a  e ia
 je ľuďom vždy sympatickejšia ako bežné 
reklamné formáty.

 Obsahový marketing je priemerne 
o 62 % lacnejší ako tradičná reklama,

no generuje až trikrát viac „leadov“. Neskúsení 
marketéri vám budú tvrdiť, že obsahový 

je niekedy oveľa lacnejší ako tradičné 
marketingové metódy.

 Obsahový marketing je efektívny,   

znížiť náklady na reklamu.
 Ako sa teda dostať k potenciálnym 
 zákazníkom bližšie tak, aby ste ich 
zbytočne neotravovali? Odpoveďou je 
obsahový marketing. Nenútený a zaujímavý.
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65+
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www.zaujimavosti.net

redakcia@zaujimavosti.net
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Šikovný boxík
obsahuje priamy preklik na promovaný obsah, 
respektíve web stránku, 218 × 150 px (max. 60 kB)
800 €/mesiac

- Uverejnenie PR článku na základe zaslaných podkladov
- Konzultácie + zaslanie kontrolného linku
- PR článok s max. jedným odkazom 

a komerčným obsahom (pre lepšie SEO) 
- Promovanie článku prostredníctvom sociálnych sietí:

      1. Uverejnenie FB postu 

      2. Boostovanie FB postu, platená
      propagácia postu na cieľovú skupinu

-  

PR článok
320 €/1 ks

100 000

18 000 fanúšikov na Facebooku 

45 % nárast návštev – rok 2015 vs. 2016 

75 % nových návštev

55 % návštev vo veku 25 – 44 

58 % žien z celkového počtu

25 % opätovných návštev 

Kategórie záujmov

   
3,09 % nadšenci cestovania

Zákaznícky segment

4,62 % nehnuteľnosti
3,36 % cestovanie/hotely/ubytovanie

Naša cielová skupina

Typickým čitateľom je vysokoškolsky alebo 
stredoškolsky vzdelaná žena (zastúpenie 58,3 %) so 

prioritne od 25 do 34 rokov. 

v menšom percentuálnom zastúpení 41,7 %. 

Leaderboard
hlavná stránka + články
745 × 100 px (max. 60 kB)
minimálne 100 000 zobrazení/mesiac
1 200 €/mesiac

Medium rectangle
hlavná stránka + články
300 × 250 px (max. 60 kB)
minimálne 100 000 zobrazení/mesiac
880 €/mesiac

Full Banner
hlavná stránka + články
468 × 60 px (max. 60 kB)
minimálne 100 000 zobrazení/mesiac
720 €/mesiac

Branding

individuálne

Bannerová

reklama

Využite naše
PR služby
1. PR konexie vám pomôžu 
získať cenné odkazy.
2. Kvalitný obsah znamená 
viac odkazov.
3. Zmienky od vierohodných 
značiek či naznačené linky 
nadobudnú na dôležitosti.
4. PR stratégia vám môže „nakopnúť“ 
kampaň na sociálnych médiách.

Všetky uvedené ceny sú bez DPH.

www.zaujimavosti.net

redakcia@zaujimavosti.net



Vyberte si zo špeciálnej ponuky pre našich partnerov. Získate celoročný 
servis v podobe prípravy a uverejňovania PR článkov, propagácie 
prostredníctvom bannerov a podfarbenia magazínu.
Využite túto možnosť a objednajte si kompletný balík služieb,  
ktoré zviditeľnia vašu spoločnosť.

Všetky uvedené ceny sú bez DPH.

Jeden PR článok mesačne × 12 mesiacov 
3 840 € a 3 072 €

4 320 € a 

1 500 € a 1 200 €

Dva PR články mesačne × 12 mesiacov
 a 5 485 €

7 200 € a 5 142 €
 

1 500 € a 500 €
* exkluzívny partner v danom segmente podnikania má prednostné právo na všetky 
reklamné plochy a možnosť vylúčenia 3 konkurentov na predplatené obdobie. 

Špeciálna  

ponuKa  
pre partnerov

EXKLUZÍVNY
PARTNER*

11 127/rok

ušetríte 5 253 €

TOP
PARTNER*

7 728/rok

ušetríte 1 932 €



Realitný portál prepre.sk je unikátnym realitným portálom  
na slovenskom trhu. Disponuje moderným dizajnom  

a užívateľsky prívetivým prostredím. Na jednom mieste  
tu nájdete viac ako 10 000 ponúk na predaj či prenájom  

a magazín o bývaní s inšpiráciami, radami  
či aktuálnymi trendmi z trhu nehnuteľností.

Kto 
sme? 

Kto je  
naša cieľová  

skupina?

Pohlavie Vek

65+
18 – 24

55 – 64

45 – 54

27%

73%
35 – 44

25 – 34



   v cene článku je zahrnuté taktiež  
promovanie prostredníctvom FB page 

   každý PR článok obsahuje 1 aktívny 
komerčný odkaz 

  PR články sú uverejnené v Magazíne 

Magazín je súčasťou realitného portálu  
predajprenájom. Obsahuje inšpirácie, rady  
a tipy z bytového dizajnu, záhradkárstva či  
realitného trhu. Dočítate sa v ňom o staveb-
ných materiáloch a technikách, o nových 
developerských projektoch, či iných novinkách 
z oblasti stavebníctva, dizajnu a realít.

Formáty a ceny reklamných bannerov
    Odhadovaný počet Cena 
Formát Umiestnenie Rozmery Veľkosť zobrazení za mesiac za mesiac

Medium rectangle  hlavná stránka/články banner (300 × 250 px) (max. 60 kB)                 100 K 900 €

Leaderboard hlavná stránka/články banner (745 × 100 px) (max. 60 kB)                 100 K 1 300 €

Full Banner hlavná stránka/články banner (468 × 60 px) (max. 60 kB)                 100 K 700 €

PR služby Cena

PR článok 320 €

Bannery je potrebné zaslať v požadovanom rozmere a kvalite, vo formátoch jpg, png, gif.  
Všetky uvedené ceny sú bez DPH.

Edičný plán rok 2017

Využite naše PR služby:

Prečo budovať PR pomocou našich PR článkov?

Cenník reklamy a PR služieb

Január
Novinky na realitnom trhu

Február
Predávate nehnuteľnosť?  
Pomôžeme vám!

Marec
Príprava záhrady na leto

Apríl
Ktoré farby sú IN v roku 2017?

Máj
Zavlažovanie trávnika  
a okrasných rastlín

Jún
Vlastný bazén: áno alebo nie?

Júl
Najkrajšie altánky

August
Posedenie na terase

September
Vytvorte svojim deťom  
jedinečný pracovný kútik

Október
Trendy tohtoročnej jesene

November
Zeleň v interiérovom dizajne

December
Vianočné inšpirácie

1. Vytvoríte obchodný záujem
Efektívne PR dokáže zvýšiť záujem  
o vaše produkty či služby.

2. Prilákate investorov
Prítomnosť vašej firmy v médiách môže  
osloviť aj investorov.

3. Obklopíte sa talentovanými ľuďmi
PR kampane často okrem nových zákazníkov  
prilákajú aj nádejných zamestnancov.

4. Udržíte si zamestnancov
Imidž lídra v odvetví či rôzne kampane  
na sociálnych sieťach sú niečo, na čo môžu  
byť zamestnanci hrdí a často sú kľúčové pri  
ich rozhodnutí vo firme zostať.

5. Odkaz firmy bude jasný  
a zrozumiteľný
Dobre vypracované PR podá človeku  
jasnú informáciu o kľúčových zámeroch  
firmy a o jej identite. 



Prevádzkovateľom magazínu Zaujimavosti.net  
a realitného portálu PredajPrenajom.sk  
je spoločnosť Gurkuda.



KontaKtujte 

nás
Gurkuda vám ponúka komplexné riešenie pre vaše online podnikanie.
Pomôžeme vám pri výbere najvhodnejšieho redakčného systému, 
e-shopu, webdizajnu pre vaše podnikanie. 
 
Navrhneme web na základe vašich predstáv, možností a cieľov.  
Privedieme cielených zákazníkov na váš web.  
Naučíme vás s nimi efektívne pracovať a dosahovať lepšie konverzie.

Gurkuda, s.r.o.
!  Klincová 37, 821 08 Bratislava

"  e-mail: gurkuda@gurkuda.sk

#  tel.: +421 903 828 000

www.gurkuda.sk 

Neváhajte a kontaktujte nás, radi vám 
zodpovieme všetky otázky, či pomôžeme.
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