
CENNÍK REKLAMY
www.hlohovecko.sk

Banner 1 (250 x 125)
Umiestnenie: Pravá časť stránky, pohyblivý box
Rubriky: Magazín (diskusia), Fórum
Štatistika: Minimálne 100 tisíc zobrazení/mesiac
Cena: 3 €/deň

UKÁŽKA

http://www.hlohovecko.sk/


Banner 2 (728 x 90)
Umiestnenie: Stred stránky, medzi témou a diskusiou
Rubriky: Magazín, Fórum
Štatistika: Minimálne 100 tisíc zobrazení/mesiac
Cena: 5 €/deň

UKÁŽKA



Banner 3 (468 x 60)
Umiestnenie: Top stránky
Rubriky: Hlavná stránka + všetky podstránky
Štatistika: Minimálne 170 tisíc zobrazení/mesiac
Cena: 6 €/deň

UKÁŽKA



Rozšírená prezentácia firmy v rubrike „Firmy“
• Textový popis služieb v rozsahu A5
• 10 fotografií
• Zvýraznenie v katalógu
• Prednostný výpis v katalógu a vyhľadávaní
• Kontaktný formulár v prezentácii

Cena: 39 €/rok

Pri objednávke reklamného priestoru na obdobie viac ako 30 dní – 10% zľava.  Ceny sú konečné, nie sme platcami 
DPH. Minimálne obdobie objednávky zobrazovania banneru je 10 dní.

Regionálny informačný systém Hlohovecko.sk prináša už od roku 2002 komplexné informácie týkajúce sa kultúry, 
spoločenského diania a služieb, ponúkaných pre obyvateľov a návštevníkov mesta Hlohovec a blízkeho okolia.

Portál mesačne zaznamenáva 40 tisíc návštev, viac než 200 tisíc zobrazených stránok a je najnavštevovanejšou 
stránkou v regióne. Priemerný čas zotrvania návštevníka na stránke je viac než 5 minút.

• Magazín - vlastnými článkami mapujeme dianie a upozorňujeme na problémy predovšetkým v samospráve 
mesta Hlohovec. V spolupráci s KR PZ v Trnave prinášame regionálne policajné správy. Súčasťou článkov je aj 
priestor pre diskusiu.

• Firmy - katalóg firiem ponúka bezplatnú registráciu, ako aj rozšírenú prezentáciu pre firmy, ktoré majú sídlo  
alebo zastúpenie v regióne.

• Reality - online ponuka realitných agentúr pôsobiacich v meste Hlohovec a v Leopoldove. Návštevníkom 
umožňuje  aktívne  komunikovať  priamo  s  realitnou  kanceláriou.  Služba  je  doplnená  o  sledovanie  vývoja 
priemernej ceny jednotlivých druhov bytov v Hlohovci.

• Inzercia - bezplatná občianska inzercia.

• Fórum -  populárna  kategória  poskytujúca  priestor  pre  diskusiu  predovšetkým na  témy  ako  sú  kultúra, 
samospráva, doprava, firmy a služby v Hlohovci. Fotofórum umožňuje zasielanie fotografií návštevníkmi do 
diskusie.

• Kultúrny kalendár - prehľadná ponuka kultúrnych podujatí v meste Hlohovec.

• Práca - v spolupráci s  celoslovenskými portálmi práce prinášame ponuku pracovných príležitostí v regióne.

• Fotogaléria - obrazový pohľad na Hlohovec a okolie, ktorý dopĺňajú samotní návštevníci stránky.

Prevádzkovateľom portálu www.hlohovecko.sk je:

RegMedia, s.r.o.
P.O. Box 100
955 01 Topoľčany

Tel.: 033 22 400 02, 0692 077 077
E-mail: reklama@hlohovecko.sk

mailto:reklama@hlohovecko.sk
http://www.hlohovecko.sk/

