DAJTE O SEBE VEDIEŤ! KRÍZA SKONČÍ, VAŠA FIRMA NIE!

ONLINE DENNÍK
TOPTRENDY.SK
Online magazín TOPTRENDY.SK je výnimočným
sprievodcom aktuálnymi trendmi z oblasti bývania
a životného štýlu. Je „Bibliou dizajnu“, ktorá komplexne
mapuje trendy životného štýlu, kultúry, bývania, dizajnu
a architektúry na nasledujúce obdobie. Prináša prehľad
noviniek zo svetových a domácich veľtrhov z oblasti
interiérového dizajnu, stavebníctva a architektúry.
Architektúru a dizajn chápe ako umelecké disciplíny.
Predstavuje inšpirácie prostredníctvom osobností,
ktoré sú ikonami štýlu. Veľkorysý a moderný dizajn portálu
umožňuje vyniknúť jedinečným interiérom, stavbám,
dizajnovým riešeniam a produktom. Magazín s nezameniteľným
puncom luxusu je atraktívny nielen pre čitateľov,
ktorí aktuálne riešia otázku bývania, ale vzbudzuje záujem
širokej verejnosti – čitateľov, ktorým sú témy dizajnu,
architektúry, estetiky a krásy blízke.

www.toptrendy.sk

{ toptrendy.sk }
TOP EXKLUZÍVNY PORTÁL
VO SVOJOM SEGMENTE
NA SLOVENSKU, KTORÝ DOPĹŇA
PRINTOVÉ MÉDIUM – ČASOPIS
TOP TRENDY
V BÝVANÍ/NYDLENÍ

VÁŠ
KOMUNIKAČNÝ
KANÁL
Súčasný trh ponúka nespočetné množstvo
príležitostí, ako zviditeľniť svoju spoločnosť,
jej produkty alebo činnosť. Prečo teda nevyužiť
čo najviac informačných kanálov a neprofitovať
zo synergického efektu webovej a directmailovej
komunikácie prostredníctvom príťažlivého
obsahu? Práve túto výhodu v sebe nesú
týždenníky Top Horeca online.
Tieto emailové informačné noviny
pozostávajú z najzaujímavejších správ,
ktoré boli v priebehu uplynulého týždňa
uverejnené na portáloch vydavateľstva
MEDIA/ST.

www.toptrendy.sk

.sk
.cz

{ toptrendy.sk }
Exkluzívnu printovú ročenku
Top trendy v bývaní sprevádza na
mediálnom trhu webový portál
www.toptrendy.sk. Je výnimočným
sprievodcom aktuálnymi trendmi z oblasti
kultúry bývania v spojení so životným
štýlom. Prináša prehľad noviniek zo
svetových a domácich veľtrhov z oblasti
zariadenia interiéru a stavebníctva.

200 000

6 500

ZOBRAZENIE
STRÁNKY
ZA TÝŽDEŇ

REÁLNY
UŽÍVATELIA
ZA TÝŽDEŇ

51%
MIERA
OKAMŽITÝCH
ODCHODOV

{ Štruktúra
portálu }
ČO NÁJDETE
V JEDNOTLIVÝCH SEKCIÁCH?
» Style & Culture
Prezentácia noviniek a trendov. Presahy umenia
a kultúry do bývania. Predstavenie ikon i súčasných
autorít z oblasti dizajnu, architektúry a umenia.
Návštevy a reportáže z jedinečných interiérov
a stavieb. Ttipy na nákupy, ubytovanie, gastro, eventy...
» Living & Design
Predstavenie trendov z oblasti interiérového
a produktového dizajnu – dispozícia, nábytok,
farby, doplnky, textílie…
» Architecture
Inovatívne materiály, konštrukčné systémy
a technológie.

LEADERBOARD
1000 x 200 px

{ Bannerová
reklama }
PLOCHA PRE KOMERČNÉ MATERIÁLY
» Posilníte brand
» oslovíte opätovne návštevníkov
webu - remarketing
» zobrazíte reklamu len tým správnym ľuďom
» bannery sú vizuálne príťažlivé
» merajte a vyhodnocujte výsledky

DOUBLE
SQUARE

DOUBLE
SQUARE

300 x 600 px

300 x 600 px

SQUARE

SQUARE

SQUARE

SQUARE

300 x 300 px

300 x 300 px

300 x 300 px

300 x 300 px

MEGARBOARD
1920 x 590 px

TOPTRENDY.SK

byvanie.toptrendy.sk – lifestyle.toptrendy.sk – technologie.toptrendy.sk
Bannerová reklama predávaná na obdobie, Video
Megaboard / 7 dní

1 800,-€

1920 x 590 px

Leaderboard / 7 dní

1 600,-€

1000 x 200 px

Square / 7 dní

800,-€

300 x 300 px

Double Square/ 7 dní

1 200,-€

300 x 600 px

Reklamné video na hlavnej stránke (max. 20 sec)

3 000,-€

Bez spracovania

Komerčný video rozhovor / videosekcia

1 500,-€

Bez spracovania

Video (výroba, produkcia, postprodukcia)

od 500,-€

V našom štúdiu (Žilina, BA, Praha)

PR články

PR ČLÁNOK
Úvod

{ PR články }
5 DÔVODOV, PREČO JE DOBRÉ
MAŤ PR ČLÁNOK

TOPTRENDY.SK

– lifestyle.toptrendy.sk – technologie.toptrendy.sk
» Viete osloviť veľké množstvobyvanie.toptrendy.sk
ľudí
» Dokážete návštevníkov
Bannerová reklama predávaná na obdobie, Video
presmerovať na svoj web
» Pomocou linkbuildingu sa vyšvihnete
Megaboard
1 800,-€
1920 x 590 px
na lepšie priečky
v Googli/ 7 dní
» PR článok na webe
je
lacnejší
než
Leaderboard / 7 dní
1 600,-€
1000 x 200 px
reklama v tradičných médiách
» Budujete si Square
prestíž / 7 dní
800,-€
300 x 300 px
v online prostredí
PR ČLÁNOK
PARAMETRE ČLÁNOKOV
» Rozsah textu
Približne 2000 znakov vrátane medzier.
Klient môže dodať aj väčší počet znakov, redakcia
si všakvyhradzuje právo text skrátiť, prípadne
štylisticky a gramaticky upraviť.
» Počet prelinkov
Maximálne 5 kľúčových slov s odkazom
na konkrétnu stránku alebo podstránku klienta.
» Foto
Minimálne 2 fotografie do článku v minimálnej
šírke 1000 px. Aspoň 1 fotografia v minimálnej šírke
1500 px (šírkový formát), ak má byť obrázok použitý
ako úvodná fotografia článku vo veľkej slideshow
na hlavnej stránke. V opačnom prípade si redakcia
vyhradzuje právo takýto obrázok odmietnuť.
10 fotografií v minimálnej šírke 1000 px
na vytvorenie galérie v rámci článku.

Double Square/ 7 dní

1 200,-€

Reklamné video na hlavnej stránke (max. 20 sec)

3 000,-€

Komerčný video rozhovor / videosekcia

1 500,-€

Bez spracovania

Video (výroba, produkcia, postprodukcia)

od 500,-€

V našom štúdiu (Žilina, BA, Praha)

Hlavná stránka
/ Sekcia

300 x 600 px

Bez spracovania

PR články
PR článok – v úvode

1 500,-€

Veľká fotografia v úvode

PR článok – Hlavná stránka

900,-€

Fotografie + text + 3 x odkazy

PR článok – Sekcia

600,-€

Fotografie + text

Video v článku

150,-€

V redakčnom článku

Banner v článku

300,-€

728 x 90 px, 1000 x 100 px

Anchor text /odkaz v článku/ Balík min. 2

200,-€

Hyperodkaz vo vybranom článku

Sociálne siete, Newsletter, Súťaže

TOPTRENDY.SK
byvanie.toptrendy.sk – lifestyle.toptrendy.sk – technologie.toptrendy.sk

{ Sociálne sieťe }
FACEBOOK, INSTAGRAM,
SÚŤAŽE

Bannerová reklama predávaná na obdobie, Video
Megaboard / 7 dní

1 800,-€

1920 x 590 px

Leaderboard / 7 dní

1 600,-€

1000 x 200 px

Square / 7 dní

800,-€

300 x 300 px

1 200,-€

300 x 600 px

3 000,-€

Bez spracovania

1 500,-€

Bez spracovania

od 500,-€

V našom štúdiu (Žilina, BA, Praha)

» Na sociálnej sieti zverejňujeme Double Square/ 7 dní
upútavky na články z webu
Reklamné video na hlavnej stránke (max. 20 sec)
toptrendy.sk, zaujímavé fotografie
hotelov, osobností Komerčný video rozhovor / videosekcia
či produktov
Video (výroba, produkcia, postprodukcia)

{ newsletter}
PR článok – v úvode

PR články
1 500,-€

Veľká fotografia v úvode

900,-€

Fotografie + text + 3 x odkazy

600,-€

Fotografie + text

150,-€

V redakčnom článku

Banner v článku

300,-€

728 x 90 px, 1000 x 100 px

Anchor text /odkaz v článku/ Balík min. 2

200,-€

Hyperodkaz vo vybranom článku

PR článok – Hlavná stránka

týždenné zasielanie
PRnewsletteru
článok – Sekcia
toptrendy-online
Video v článku

Sociálne siete, Newsletter, Súťaže
Facebook / Instagram post

200,-€

Mailing

150,-€

Fotografia + text + odkaz

Branding mail

950,-€

1 výstup / možnosť výberu dňa

Súťaž, anketa

Dohodou

Správy na Messengeri fanúšikom

Dohodou

Redakčné, grafické práce

podľa objemu, hodiny
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