
Cenník inzercie online magazínu



Umiestnenie a rozmery 
bannerov webmagazínu

www.sportjezivot.sk – pre všetkých, ktorí milujú šport a život, radi venujú svoj čas športovým aktivitám a s nadšením sledujú všetko, čo súvisí so zdravým životným štýlom.
 
Nájdete u nás rozhovory s významnými osobnosťami zo sveta športu, reportáže z rôznych športových podujatí, príbehy mladých slovenských talentov, trendy z oblasti zdravého 
životného štýlu – tipy na regeneráciu, správnu životosprávu či výživu. Kladieme veľký dôraz na vlastný obsah a v priebehu každého mesiaca prinášame niekoľko desiatok strán 
redakčného materiálu vytvoreného našimi redaktormi. Okrem toho si u nás každý deň prečítate aktuálne denné športové spravodajstvo.
 
Čitatelia informácie získané z  nášho magazínu radi využívajú v  praxi a  spoločne s  nami zvyšujú kvalitu svojho života  – napredujú, ako vo svojich športových aktivitách, tak aj 
v starostlivosti o svoj organizmus. Sú to ľudia, ktorí milujú aktívny životný štýl a majú radi dobrodružstvá. Či už v podobe odbehnutého maratónu, alebo sledovania dostihových 
pretekov. Čítajú nás muži aj ženy, najviac zastúpená skupina je ekonomicky aktívna – vo veku 25 až 40 rokov, s prevažne stredoškolským vzdelaním. Väčšina čitateľov sa venuje 
minimálne jeden až dvakrát do týždňa športovým aktivitám – či už športujú príležitostne, alebo pravidelne, šport tvorí neoddeliteľnú súčasť ich života. Medzi najobľúbenejšie patria 
individuálne športy – chôdza, beh a cyklistika.
 
Pre akékoľvek informácie ohľadom inzertnej spolupráce, prosím, kontaktujte naše obchodné oddelenie – inzercia@sportjezivot.sk.



HTML REKLAMA
zvýraznený a klikateľný text / slovo 
s požadovaným prelinkom 

BRANDING SKIN
rozmer: 2x 160 x 900 px

Umiestnenie a druhy bannerov

Umiestnenie a rozmery 
bannerov webmagazínu

POPUP BANNER
rozmer: 400 x 400 px
Banner sa po odkliknutí stiahne do pravého dolného 
rohu, kde bude staticky stáť na obrazovke pri scrolovaní.

HALF PAGE BANNER
rozmer: 300 x 600 px

SQUARE BANNER
rozmer: 300 x 250 px

FULL BANNER
rozmer: 728 x 90 px

FLYING BANNER
rozmer: 728 x 90 px
Flying banner je umiestnený stále nad stránkou ako 
popup pevný na obraze aj pri scrolovaní.

FLYING BANNER
rozmer: 300 x 600 px alebo 300 x 250 px
Flying banner je umiestnený stále nad stránkou ako 
popup pevný na obraze aj pri scrolovaní.

FLYING BANNER
rozmer: 300 x 600 px alebo 300 x 250 px 
Flying banner je umiestnený stále nad stránkou ako 
popup pevný na obraze aj pri scrolovaní.

HEAD BANNER
rozmer: 728 x 90 px

POST CENTER  BANNER
rozmer: 728 x 90 px

POST HALF PAGE BANNER
rozmer: 300 x 600 px

PR ČLÁNOK 
s možnosťou odkliku na požadovaný 
link na konci PR článku

POST SQUARE BANNER
rozmer: 300 x 250 px
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Prevádzkovateľ webmagazínu www.sportjezivot.sk: YODEA s.r.o., Rovniankova 18, 851 02 Bratislava
e-mail: yodea@yodea.sk          IČO: 46217282          IČ DPH: SK2023290016

Adresa redakcie: Šport je život, Trnavská cesta 82. 82105 Bratislava          tel. redakcia: +421 2 207 54 722          e-mail: redakcia@sportjezivot.sk
Riaditeľ: Vladimír MINDA, e-mail: vladimir.minda@sportjezivot.sk, mobil: +421 904 566 528

Obchodný riaditeľ: Mgr. Stanislava MINDOVÁ, e-mail: stanislava.mindova@sportjezivot.sk, mobil: +421 904 804 894

www.sportjezivot.sk

Bannerová reklama
Názov Rozmer Umiestnenie CPT cena / týždeň
Branding banner 2x 160 x 900 px hlavná stránka, podstránka  20,00 €  200,00 € 

Head banner 728x90 px hlavná stránka, podstránka  18,00 €  180,00 € 

Popup banner 400x400 px hlavná stránka  16,00 €  160,00 € 

Half page banner 300x600 px hlavná stránka  12,00 €  120,00 € 

Half page banner 300x600 px podstránka  10,00 €  100,00 € 

Sqaure banner 300x250 px hlavná stránka, mobil  12,00 €  120,00 € 

Sqaure banner 300x250 px hlavná stránka  8,00 €  80,00 € 

Sqaure banner 300x250 px podstránka  6,00 €  60,00 € 

Sqaure banner 300x250 px podstránka, mobil  8,00 €  80,00 € 

Full banner 728x90 px hlavná stránka, na vrchu  8,00 €  80,00 € 

Full banner 728x90 px hlavná stránka, stred  6,00 €  60,00 € 

Full banner 728x90 px hlavná stránka, spodná časť  4,00 €  40,00 € 

Full banner 728x90 px podstránka  6,00 €  60,00 € 

Flying banner 300x600px hlavná stránka  10,00 €  100,00 € 

Flying banner 300x250 px hlavná stránka  8,00 €  80,00 € 

Flying banner 728x90 px hlavná stránka  8,00 €  80,00 € 

Post center banner 728x90 článok  10,00 €  100,00 € 

Post half page banner 300x600px pri každom článku na pravej strane  10,00 €  100,00 € 

Post square banner 300x250 px pri každom článku na pravej strane  8,00 €  80,00 € 

Textová reklama iná forma
Názov Rozmer Umiestnenie Cena
PR článok podľa dohody daná kategória, archív  99,00 € 

Html odkaz 5 odkazov v článku  29,00 € 

Html odkaz 10 odkazov v článku  49,00 € 

Html odkaz 20 odkazov v článku  79,00 € 

súťaž  199,00 € 

Všetky ceny sú bez DPH.

Dodanie podkladov inzercie, PR článkov a inej textovej inzercie najneskôr 
do 2 dní pred uverejnením.

V prípade, ak objednávateľ tieto podklady nedodá včas, Yodea s.r.o. negarantuje 
včasnú a správnu realizáciu objednávky.
 
STORNO:  • zrušené objednávky 7 a viac dní pred zverejnením 
     50 % ceny zo záväznej objednávky 
  • menej ako 7 dní pred zverejnením 
     100 % ceny zo záväznej objednávky.

Formáty bannerov: jpg, gif, png.
PR článok:

Nadpis: do 60 znakov (vrátane medzier).
Perex: do 150 znakov (vrátane medzier).
Text: do 2000 znakov (vrátane medzier).
Foto: maximálne 5, odporúčaný formát 4 : 3.
Možnosť vložiť externe streamované video.

Súťaž:
Nadpis: do 60 znakov (vrátane medzier).
Perex: do 150 znakov (vrátane medzier).
Text: do 2000 znakov (vrátane medzier).
Foto: maximálne 2, odporúčaný formát 4 : 3.
Potrebné dodať súťažnú otázku.
Súťažiaci musí súhlasiť so spracovaním osobných údajov, 
ktoré zhromažďuje Yodea s.r.o.
Dodanie výhier a kontaktovanie výhercov je dojednávané individuálne.

Cenník internetovej inzercie na 
www.sportjezivot.sk platný od 01.01.2018


