Cenník a špecifikácia reklamy
pre server BASKET –LIVE .SK
Platný od 1.januára 2014
Tento dokument obsahuje popis reklamných banerov, ktoré je možné
umiestniť na našom serveri a spôsob ich použitia.
1. Návštevnosť a klientela
Server BASKET – LIVE. SK, ako člen skupiny SPORTPORTAL (basketportal,
hokejportal, futbalportal, ). Keďže náš server si nepotrpí na politickú korektnosť,
spracovanie tém láka aj ľudí, ktorým bežný mainstream nevyhotovuje a chcú niečo
nezvyčajné.
2. Špecifikácia banerov
Platené reklamné banery na našej stránke sú umiestnené zásadne v oblasti,
ktorú návštevník uvidí okamžite po načítaní stránky (bez skrolovania). Banery môžete
zadať v nami prednastavených rozmeroch, v prípade že požadujete iný formát,
môžeme sa skúsiť špeciálne dohodnúť.
Banery je možné využívať dvomi spôsobmi: kreditným a paušálnym.
Kreditný spôsob umožňuje nákup kreditu, ktorý sa postupne míňa pri
zobrazovaní banerov - každé zobrazenie stojí určitý počet kreditov. Dá sa určiť denný
limit na zobrazovanie, ktorý sa nesmie prekročiť - takto si môžete kontrolovať
maximálne denné výdavky na reklamu.
Paušálnym spôsobom si prenajmete reklamný priestor na určitú dobu, počas
ktorej sa bude v tomto priestore zobrazovať Váš baner. Minimálna doba prenájmu je
jeden mesiac.
Ceny sú udávané za 1000 zobrazení pre kreditný spôsob, respektíve za
mesiac pre paušálny spôsob. Ceny sú konečné. Nie sme platcami DPH. Minimálny
kredit, ktorý je možné objednať, je 100 EUR.
Forma reklamy

Rozměry px

Cena

Vertical banner (B1)

300×300

350,- EUR/MESIAC

Vertical banner (B2)

1200×8000

750,- EUR/MESIAC

Vertical banner (B3)

225×225

300,- EUR/MESIAC

Vertical banner (B4)

675×120

320,- EUR/MESIAC

Podporované formáty sú: GIF, JPG, PNG, SWF, SWC, PSD, TIFF, BMP, IFF, JP2,
JPX, JB2, JPC, XBM alebo WBMP.
V prípade, že nemáte hotový baner, naši grafici Vám môžu nejaký vytvoriť na
základe Vašich podkladov. Cena vyhotovenia je individuálna, podľa náročnosti a
veľkosti banera.
Ak máte záujem o spoluprácu s nami, napíšte nám mail (info@basket-live.sk).
Vytvorenie reklamného banneru
Animovaný reklamní banner Vám vytvoríme v akomkoľvek formáte na
základe Vašich požiadaviek. Po dohode je možné spracovanie neštandardného
reklamného bannera.
Štandartné formáty banneru

cena

animovaný GIF – 300x300, 225x225, 12000x8000

30,- EUR

animovaný GIF - 675x120,

30 ,- EUR

formát FLASH,

30,- EUR

