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Úvod

Informačný portál
nielen pre stavebné
informácie
V čase meniaceho sa informačného toku smerom k internetu chceme využiť mnohoročné skúsenosti s vydavateľskou činnosťou v oblasti stavebníctva a tak náš
poradensko – informačný portál „Stavaj s nami – stavaj správne“ chce vyplniť priestor pre poskytovanie
overených informácií v prístupnej forme aj pre laickú
verejnosť.
Jeho obsahová náplň je riešená tak aby poskytla denné,
aktuálne informácie zo sveta stavieb, bývania a vedela
aj poradiť pri problémoch, s ktorými sa bežný stavebník
stretáva v konkrétnej etape realizácie svojho bývania.
V jeho obsahu je množstvo overených informácií od stavebných firiem, výrobcov stavebných materiálov, ktoré
sú usporiadané do logického systému a tak jeho „návštevník“ má jednoduchú orientáciu pri hľadaní odpovedí
na svoj problém. Je to elektronický portál pre komplexné
stavebné informácie.
Jednou z jeho častí je aj denné diskusno – poradenské
„fórum“ kde si záujemca môže požiadať o radu veľmi
jednoduchou formou napísania dotazu a naši spolupracovníci (profesionáli) mu v krátkom čase napíšu odpoveď a ponúknu riešenie.
Ponúkame vám preto priestor pre vaše prezentácie
a možnosť sa prezentovať aj reklamnými spôsobmi
ako je reklamný banner či PR článok alebo adresár
dodávateľov prác a ich odporúčanie na fóre, taktiež
možnosť sa zviditeľniť na sociálnych sieťach Facebook
a Instagram aj formou súťaží.
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Návštevnosť

51 000

142 000

unikátnych
návštevníkov
mesačne

zobrazených
stránok
mesačne

Zdroj: Google Analytics

Cieľová skupina
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Reklamné plochy

Kocka
300 x 300

Double
kocka
300 x 300

Post 870 x 150

MEGAscreen 1260 x 200

Screen 950 x 150
Eshop feed
katalóg produktov

Eshop feed
katalóg produktov
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Cenník

Hlavná stránka – kategórie – podstránky
Interiér, Zdravé bývanie, Exteriér, TZB,
Technológie, Drevostavby, Stavba

Názov
1 x PR článok
3 x PR článok
5 x PR článok
Eshop feed (1 rok)
Partner webu (1 rok)
Partner kategórie (1 rok)
Partner témy (1 rok)
1 x spätný odkaz

Cena
100 €
250 €
350 €
120 €
2 000 €
1 000 €
500 €
25 €

* (zobrazenie na 100 najnavštevovanejsích weboch na slovensku)

Sociálne siete
Názov
Propagácia
Súťaž

Umiestnenie
Facebook, Instagram
Facebook

Info
dodaný článok alebo tvorba
dodaný článok alebo tvorba

Cena
dohodou
dohodou

Bannery
Názov formátu
Kocka

Rozmery
300x300

1 týždeň
25 €

2 týždne
35 €

3 týždne
45 €

4 týždne
55 €

Double kocka

300x600

30 €

40 €

Post
Screen
MEGAscreen

870x150
950x150
1260x200

35 €
35 €
45 €

45 €
45 €
55 €

50 €
55 €
55 €
65 €

60 €
65 €
65 €
75 €

(Uvedené ceny sú bez DPH)
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Obsah

Informačný
portál

Eshop feed
katalóg produktov

Fórum,
poradňa

Eshop feed
katalóg produktov
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Eshop
Eshop feed
katalóg produktov

Katalóg
vašich produktov
Eshop feed
Náš portál ponúka možnosť
zobrazovať vaše produkty
z eshopu cez xml feed.
Pre vaše produkty bude vytvorená vlastná stránka, ktorá bude
združovať stavebniny.

Eshop feed

Bude vám pridelená príslušná
kategória podľa názvu vašej
firmy a váš obsah roztriedený
podľa zamerania.

produkty
hlavná stránka

Prínosy:
nové konverzie
širší zásah populácie
zlepšenie seo, spätné odkazy
zacielenie publika
Produkty sa zobrazujú:
na stránke shopu
na hlavnej stránke
vo vybraných článkoch
s podobnou tematikou

Eshop feed
produkty
pod článkami
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Všeobecné obchodné podmienky, kontakty

1. Vydavateľstvo vystaví faktúru do
3 dní po vystavení objednávky
produktu (článku, banneru).
2. V zmysle § 31 – 36 zákona
o účtovníctve č. 431/2002 Z. z.
v platnom znení v prípade súhlasu
bude klientovi na uvedenú adresu
zaslaná elektronická faktúra vo
formáte pdf, ktorá bude spĺňať
všetky náležitosti fakturačného
dokladu v zmysle § 75 a 76
zákona o DPH č. 222/2004 Z. z.
v platnom znení.
3. Objednávateľ je povinný
uhradiť faktúru vystavenú
vydavateľstvom do 14 dní od
dátumu jej vystavenia. Bankové
spojenie vydavateľstva je
uvedené na faktúre.
4. V prípade omeškania
objednávateľa s úhradou
faktúry je vydavateľstvo
oprávnené uplatňovať si
voči objednávateľovi úrok
z omeškania vo výške 0,05 %
z fakturovanej sumy za každý deň
omeškania a zároveň nezaradiť
do pripravovaných titulov ďalšiu
objednanú inzerciu.
5. Bankové poplatky a prípadné
kurzové rozdiely spojené
s úhradou faktúry znáša
objednávateľ.

6. Objednávateľ môže zaslať
objednávku mailom, ale do
piatich dní je povinný zaslať
vydavateľstvu jej originál
doplnený podpisom.
7. Reklamácie sa prijímajú do 7 dní
od zverejnenia inzerátu.
8. Vydavateľ si vyhradzuje právo
neuverejniť inzerát, ktorý by
bol v rozpore s etikou alebo by
poškodzoval jeho záujmy.
9. Objednávateľ berie na vedomie,
že príplatok za požadované
umiestnenie je 10 % z ceny
inzercie.
10. Objednávateľ berie na vedomie
skutočnosť, že storno poplatky
za odstúpenie od objednávky
sú:
a) 50 % pri stornovaní pred
oficiálnym termínom uzávierky
objednávok,
b) 100 % pri stornovaní po
oficiálnom termíne uzávierky
objednávok.
11. V prípade neuhradenia
faktúry v termíne splatnosti si
vydavateľ vyhradzuje právo na
doúčtovanie poskytnutej zľavy.
12. Objednávateľ má právo na dve
korektúry podkladov k inzercii
(napr. zmeny v texte a grafike)
v zlome. V prípade dodania

hotových inzertných podkladov
od objednávateľa vydavateľstvo
MSG Design nezodpovedá za
jazykovú úpravu danej inzercie.
13. V prípade, že objednávateľ
nedodá podklady k inzercii do
termínu uzávierky, vydavateľ
má právo použiť podklady
objednávateľa už uverejnené
v minulosti.
14. Pri výrobe inzerátu vydavateľom
je odmena za výrobu stanovená
na 10 %.
15. Objednávateľ zodpovedá za
formálnu a obsahovú stránku
objednaných inzerátov, ako aj
za všetky škody, ktoré môžu
vzniknúť vydavateľstvu alebo
tretím osobám na základe
informácií uvedených v daných
inzerátoch alebo v súvislosti
s nimi. Objednávateľ ďalej
vyhlasuje, že ak poskytuje
fotografie a iné textové
a obrazové materiály tretích
osôb, má nespochybniteľný
súhlas na ich uverejnenie.
16. Vydavateľ nezodpovedá za
kvalitu uverejnenej inzercie
v prípade dodania iného
podkladu ani za kvalitu
v prípade nedodania vhodného
formátu.

KONTAKTY

Stavaj správne

Fakturačná adresa:
MSG Design s.r.o.
Agátová 3460/7F
841 01 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 47379561
DIČ: 2023840918

Redakcia:
0903 046 808
redakcia@stavajsnami.sk
Marketing:
0903 781 341
marketing@stavajsnami.sk

