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Reklama uprostred.sk - výhody, možnosti, cenník a podmienky
Prečo mať reklamu na internete? a prečo uprostred.sk?
Reklama na internete je dnes najrýchlejšie rastúcim reklamným priestorom sveta. Google ponúka kvantá služieb
úplne zadarmo a napriek tomu zarába desiatky miliárd dolárov... ako najväčšia „reklamka“ na svete.
Čo za tým stojí? Prečo dnes žiadna reklamná kampaň nevynechá internet? A čo získate keď sa pripojíte k tomuto
trendu práve na stránke uprostred.sk?

1. Samotná reklama na internete ponúka najrýchlejšiu a najpriamejšiu odozvu na Vašu ponuku.
Vášho zákazníka delí od Vašej webstránky len jediné kliknutie. Vo chvíli keď vidí Vašu reklamu môže
zdvihnúť telefón a zavolať Vám - určite nemá plné ruky šoférovania alebo nákupov...
2. Jedinou reklamou uprostred.sk môžete zasiahnuť pomerne široký, ekonomicky a spoločensky
prepojený región. Ak by ste chceli osloviť svojich zákazníkov na Strednom Slovensku cez iné tlačené
alebo internetové médiá, budete nútení inzerovať v takých 4-5 reklamníkoch alebo webstránkach.
3. Reklamou uprostred.sk máte šancu osloviť aktívnych ľudí, ktorý nesedia celé dni doma a neštudujú reklamníky s akciovými ponukami. Na druhej strane je u nich predpoklad, že pre svoj aktívny život,
siahnu po väčšom množstve rôznych tovarov a služieb.
4. Reklama uprostred.sk je variabilná. Aj keď si dnes objednáte reklamný priestor na celý rok, môžete
ho v priebehu času neustále meniť. Môžete tak ponúknuť vždy aktuálne akcie alebo sezónne ponuky
(napr. v zime lyže, v lete bicykle... :) alebo si len môžete kedykoľvek zaktualizovať kontaktné údaje.
5. Reklama uprostred.sk Vám dokáže nahradiť vlastnú webstránku. Pokiaľ webstránku ešte nemáte,
môžete si ju zadarmo ku každému reklamnému priestoru zriadiť u nás. Pokiaľ máte len jednoduchú
stránku bez možnosti pridávať aktuality, môžete pre svoje akcie využiť stránku u nás k reklame zadarmo.
6. Reklama uprostred.sk je pritom naozaj lacná. Napríklad textová reklama na úvodnej stránke, ktorú
uvidí každý návštevník uprostred.sk, Vás vyjde pri celoročnej objednávke na 7,50 €/týždeň (cca. 30 €/
mesiac). Za túto cenu nekúpite ani ten najmenší štvorček na titulke reklamníku pre jedno-jediné mesto.
Alebo si za cenu takejto reklamy na celý rok môžete len tak-tak objednať jeden zle viditeľný billboard
na 1 mesiac. Pritom toto je naša najdrahšia textová plocha - máme aj reklamný priestor za 2,50 €/týždeň!
7. A napokon, investíciou do reklamy uprostred.sk zároveň podporíte projekt, ktorého cieľom je zase
podporiť aktívny život v našom regióne. Investujete tak do zlepšenia kvality života nás všetkých
uprostred Slovenska.
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Reklama uprostred.sk - výhody, možnosti, cenník a podmienky
Ako funguje reklama uprostred.sk?
Reklamu na webstránke uprostred.sk si môžete objednať v 2 formátoch:
1. ako grafický banner rozmeru 170 x 150 bodov vo formátoch JPEG, PNG, GIF a SWF, dátovej veľkosti do 25 kB
2. ako jednoduchú textovú inzerciu s maximálne 2 hlavnými a 3 doplnkovými riadkami textu

1

2

Reklamu v oboch formátoch si môžete objednať tak, aby sa zobrazila na rôznych typoch stránok:
1. na úvodnej stránke „Akcie a Podujatia“
2. na každom výpise (detaile informácie) zo zoznamov: „Akcie, Podujatia alebo Dlhodobej akcie“
3. na zozname programov „Kiná a Divadlá“
4. na každom výpise (detaile informácie) zo zoznamov: „Kiná alebo Divadlá, Opery alebo Predpredaje“
5. na zozname „Mieste info“
6. na každom výpise (detaile informácie) zo zoznamov: „Upozornenia alebo Miestne a Občianske info“
Reklamu si môžete objednať na rôzne dlhé obdobie - najkratšie však na 1 týždeň. Samozrejme čím dlhšie bude
predplatené obdobie, tým nižšia bude cena za 1 týždeň uverejnenia.
Vašu reklamu si môžete zadať priamo do pripraveného elektronického formulára na našej stránke „Kontakt“
alebo nám ju môžete poslať mailom, alebo ju môžeme pripraviť spoločne na základe Vašej predstavy.
Ku každej reklame je možné si bezplatne zriadiť jednoduchú webstránku s fotogalériou a dokumentmi na stiahnutie venovanú Vašej firme alebo konkrétnej ponuke. Ak túto možnosť nevyužijete link z reklamy bude smerovať
na Vami zadanú adresu.
Váš reklamný banner alebo text, prípadne prislúchajúcu webstránku si môžete v priebehu času aktualizovať
a meniť odoslaním nových údajov cez formulár alebo zaslaním úprav na náš e-mail.
Reklamné bannery a textové reklamy budú každému návštevníkovi webstránky uprostred.sk na danom type stránok zobrazené vždy všetky (bez tzv. rotácie) v náhodne vygenerovanom poradí. Teda pravdepodobnosť dobrej
pozície bude štatisticky pre všetky reklamy rovnaká.
Po objednaní reklamy prostredníctvom elektronického formulára alebo mailom alebo osobne Vám zašleme predfaktúru s cenou za objednané obdobie. Po uhradení predfaktúry bude Vaša reklama uverejnená v stanovenom
čase (zaručene však len do 3 pracovných dní od prijatia úhrady) na stanovenom mieste a na objednané obdobie
na webstránke uprostred.sk.
Vyhradzujeme si právo neuverejniť reklamu, ktorej obsah alebo ciel (webstránka na ktorú smeruje link z reklamy)
odporuje zákonom SR alebo dobrým mravom alebo by nám mohla inak uškodiť.

uprostred.sk

podmienky reklamy uprostred.sk | strana 3/4
platné od 1.7.2011

Reklama uprostred.sk - výhody, možnosti, cenník a podmienky
Cenník reklamného priestoru uprostred.sk

Textová reklama:
Cena za 1 týždeň zverejnenia pri objednávke na:

týždeň a viac

mesiac a viac

polrok a viac

12,50 €

9,50 €

7,50 €

Na každom výpise z „Akcie, Podujatia, Dlhodobej akcie“

9,50 €

7,50 €

5,50 €

Na zozname programov „Kiná a Divadlá“

9,50 €

7,50 €

5,50 €

Na každom výpise z „Kiná, Divadlá, Opery, Predpredaje“

7,50 €

5,50 €

3,50 €

Na zozname „Mieste info“

7,50 €

5,50 €

3,50 €

Na každom výpise z „Upozornenia, Miestne, Obč. info“

5,50 €

3,50 €

2,50 €

týždeň a viac

mesiac a viac

polrok a viac

Na úvodnej stránke „Akcie a Podujatia“

30,00 €

25,00 €

19,50 €

Na každom výpise z „Akcie, Podujatia, Dlhodobej akcie“

25,00 €

19,50 €

15,50 €

Na zozname programov „Kiná a Divadlá“

25,00 €

19,50 €

15,50 €

Na každom výpise z „Kiná, Divadlá, Opery, Predpredaje“

19,50 €

15,50 €

12,50 €

Na zozname „Mieste info“

19,50 €

15,50 €

12,50 €

Na každom výpise z „Upozornenia, Miestne, Obč. info“

15,50 €

12,50 €

9,50 €

Na úvodnej stránke „Akcie a Podujatia“

Bannerová reklama:
Cena za 1 týždeň zverejnenia pri objednávke na:

Počet maximálne zobrazených (objednateľných) reklám pre jednotlivé typy stránok je limitovaný na:
-

4 ks grafických bannerov a 12 ks textových reklám na stránkach zoznamov akcii, kín a miestnych informácii
3 ks grafických bannerov a 6 ks textových reklám na stránkach výpisov (detailov) informácií

Pre zľavy za umiestnenie reklamy na viacero typov stránok súčasne alebo viacero rôznych reklamných bannerov,
textov nás prosím neváhajte kontaktovať na tel.: 0902 110 510 alebo mailom na: uprostred@uprostred.sk.
Ceny sú uvádzané v € a sú konečné. Nie sme platcami DPH.
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Reklama uprostred.sk - výhody, možnosti, cenník a podmienky
Obchodné podmienky uprostred.sk
1. Základné pojmy:
Tieto Obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi Prevádzkovateľom webstránky uprostred.sk, ktorým je
Ing. Paulína Dvořáková - D2, Zvolen, IČO: 46033220, a Objednávateľom komerčného reklamného priestoru (Inzercie) na webstránke uprostred.sk, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba, ktorá si tu vo vlastnom mene
a na svoj účet objednáva uverejnenie reklamy (Inzercie) formou grafického banneru alebo reklamného textu.
2. Objednávanie reklamy (Inzercie) na stránku uprostred.sk:
Uverejnenie Inzercie si Objednávateľ objednáva formou formuláru na webstránke uprostred.sk v sekcii „O nás,
Kontakt, Pridať info“ alebo e-mailom alebo písomnou formou. Pri objednávke je nevyhnutné pridať ku svojím kontaktným údajom aj úplné zúčtovacie údaje potrebné na fakturáciu inzercie. Kontaktné údaje nebudú zverejnené.
Prevádzkovateľ po obdržaní objednávky zašle Objednávateľovi (obyčajne do niekoľko hodín, najneskôr však do 3
pracovných dní) predfaktúru s cenou za uverejnenie inzercie podľa platného Cenníka reklamy (inzercie).
Prevádzkovateľ môže požiadať Objednávateľa, v prípade potreby, o úpravu obsahu alebo formátu inzercie alebo
o doplnenie chýbajúcich údajov.
Po uhradení predfaktúry Objednávateľom, zverejní Prevádzkovateľ objednanú Inzerciu, pokiaľ to bude možné,
v objednanom čase. Ak ostane po uhradení predfaktúry Prevádzkovateľovi čas na uverejnenie kratší ako 3 pracovné dni, vyhradzuje si Prevádzkovateľ právo uverejniť inzerciu najneskôr do 3 pracovných dní od prijatia platby.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo neuverejniť reklamu, ktorej obsah alebo cieľ (webstránka na ktorú smeruje link
z reklamy) odporuje zákonom SR alebo dobrým mravom alebo by mohla inak poškodiť Prevádzkovateľa.
3. Podklady a obsah inzercie:
Objednávateľ zodpovedá za včasné dodanie inzercie, jej obsahovú a grafickú správnosť a zrozumiteľnosť popisu.
Ak Prevádzkovateľ nemôže zverejniť inzerciu z dôvodu neskoro dodaných alebo chybne dodaných podkladov,
nieje povinný vrátiť Objednávateľovi platbu za čas neuverejnenej inzercie (storno poplatok = 100% z ceny inzercie).
Prevádzkovateľ sa zaväzuje zabezpečiť kvalitu zobrazenia bežnú pre tento typ elektronického média v rámci možností vyplývajúcich z dodaných podkladov, ako aj technických možností média.
4. Obmedzenie zodpovednosti a autorské práva
Objednávateľ zadaním Inzercie dáva súhlas na jej spracovanie, sprístupnenie a zverejnenie prostredníctvom internetu na stránke uprostred.sk. Zároveň potvrdzuje, že údaje v Inzercii sú pravdivé a neporušujú práva iných osôb.
Objednávateľ je plne zodpovedný za obsah inzercie a preberá plnú zodpovednosť za prípadné škody a následky
spôsobené Prevádzkovateľovi alebo iným osobám v dôsledku uverejnenej Inzercie.
Prevádzkovateľ nenesie a nepreberá nijakú zodpovednosť za pravdivosť a úplnosť informácii uvedených v Inzercii. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah stránok, na ktoré vedú linky zo stránky uprostred.sk, a prípadné ujmy
a škody vzniknuté na základe používania týchto stránok. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré neboli ním
spôsobené a za škody spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť, alebo vyššou mocou.

