


{ TOPTRENDY.sK }
LifestyLový portáL www.toptrendy.sk dopĺňa exkLuzívnu printovú 

ročenku ttb top trendy v bývaní. denne aktuaLizované 
informácie pokrývajú nieLen obLasti bývania, architektúry a 
dizajnu, aLe aj módy, krásy, zdravia či voľnočasových aktivít, 

akými je napríkLad cestovanie. dizajnový portáL  je 
veľkorysou pLatformou na prezentáciu aktuáLnych noviniek

či pútavých reportáží. prináša informácie, rozhovory 
a videá z najrozLičnejších podujatí, výstav, dizajnových a 

architektonických festivaLov a ďaLších eventov z domova i zo 
zahraničia. moderný svieži dizajn, prehľadné usporiadanie a pútavá 

ponuka čLánkov z neho robia príjemného spoLočníka pre tých,
 ktorí chcú zostať stáLe v obraze.

pridanou hodnotou pre našich čitateľov a fanúšikov je aj 
bezpLatná sLužba vo forme pravideLného onLine spravodajstva. 

v e-maiLovej správe združuje výber najzaujímavejších 
informácií a aktuáLnych noviniek, obsahujúcich priame 

preLinky na konkrétne čLánky.

OPTIMALIZOVANÉ
AJ PRE MOBILNÉ

ZARIADENIA



GRAfIcký PREhľAD REkLAMNých PLôch

hlavná stránka ukážky článkov

Veľká slideshow (článok/banner)

Prihlásenie sa na odber online spravodaja

Článok na hlavnej stránke

Fleška v sekcii Inšpirácie

Square bannery dole na hlavnej stránke



ukážky článkov



{ toptrendy spravodaj }
vydavateľstvo media/st prináša čitateľom bezplatnú 

službu vo forme online spravodaja, ktorý ponúka 
prehľad aktuálnych správ z oblasti stavebníctva, bývania 

a dizajnu. sprievodca sa zasiela pravidelne na vyše 10 tisíc
e-mailových adries z databázy vydavateľstva media/st.

{ 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 
direct mailovej komunikácie prostredníctvom príťažlivého 
obsahu? práve túto výhodu v sebe nesie online spravodaj 

toptrendy.sk. tieto e-mailové informačné noviny pozostávajú 
z najzaujímavejších správ, ktoré boli v priebehu 

uplynulého týždňa uverejnené na portáloch 
vydavateľstva media/st.

Forma
Emailové správy sa skladajú z upútaviek na najzaujímavejšie            
informácie, obsahujúce priame prelinky na konkrétne články. V   
e-mailovom týždenníku možno okrem odkazu na článok umiestniť 
aj statický jpg banner s prelinkom v šírkovom formáte s maximálnou 
šírkou 600 px.



PARAMETRE ČLÁNKOV
● Rozsah textu - Približne 2000 znakov vrátane medzier. Klient môže 
dodať aj väčší počet znakov, redakcia si však vyhradzuje 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 a v minimálnej šírke 1500 px (šírkový formát), ak 
má byť obrázok použitý ako úvodná fotografia a článku vo veľkej sli-
deshow na hlavnej stránke. V opačnom prípade si redakcia vyhra-
dzuje právo takýto obrázok odmietnuť. 10 fotografií v minimálnej šír-
ke 1000 px na vytvorenie galérie v rámci článku.



top trendy v bývaní
top_trendy_v_byvani_bydleni

vaša prezentácia bude 
umiestnená na sociálnych    

sieťach facebook a instagram



CIEĽOVÉ SKUPINY

●   široká verejnosť – muži a ženy v produktívnom veku, ktorí plánujú stavbu či rekonštrukciu domu, 
tí ktorí hľadajú inšpiráciu pri zariaďovaní interiéru či pri zakladaní záhrady, ale najmä neúnavní 
milovníci dizajnu a krásnych vecí, ktorí hľadajú „potravu” pre svoju večne nespokojnú dušu a 
pastvu pre oči... 

●   odborná verejnosť – architekti, dizajnéri, odborníci z oblasti stavebníctva a interiérového di-
zajnu, top manažéri a majitelia stavebných firiem 

{ Základné
INFORMÁCIE } 

 
● počet impresií za týžden  120 500  
● počet impresií za mesiac  482 000  

● priemerný cas návštevníka  nad 10min.  
● počet kliknutí na reklamný banner 

alebo odkaz, presmerovanie na firmu za mesiac  
5 000 až 8 000  

● miera prekliku (účinnosť reklamných 
bannerov a odkazov) 30 až 40 % 

■ ● miera prekliku (pr članky + odkaz v članku) 
70 až 85 %

Pohlavie
●  ženy – 65 %
●  muži – 35 %

Socioekonomické vrstvy
●  čitatelia s najvyššími príjmami a zároveň 

s najvyšším životným štandardom – 15 %
●  čitatelia s nadpriemernými príjmami 

a s nadpriemerným životným štandardom – 40 %
●  čitatelia s priemernými príjmami a s priemerným 

životným štandardom – 40 %
●  čitatelia s priemernými až mierne podpriemernými 

príjmami (študenti) – 5 %

65 %

35 %

štruktúra čitateľov



PARAMETRE ČLÁNKOV
● Rozsah textu - Približne 2000 znakov vrátane medzier. Klient môže 
dodať aj väčší počet znakov, redakcia si však vyhradzuje právo text skrátiť, 
prípadne štylisticky a gramaticky upraviť.

● Počet prelinkov - Maximálne 5 kľúčových slov s odkazom na konkrétnu 
stránku alebo podstránku klienta.

POZNÁMKY

Podiel* - východisková suma za kratšie obdobie sa vypočíta ako podiel zo základnej sumy (4 týždne) podľa počtu týždňov, ktoré si klient objedná; napr. dvojtýždňový gate banner: 5 000 eur/4 + 20% zo zák-

ladnej sumy = 1 250 eur + 1 000 eur = 2 550 eur.

** NL = newsletter toptrendy

Umiestnenie

Timing

Zverejnenie 
jednorázove

4 týždne 3 týždne 2 týždne 1 týždeň
Umiestnenie 
v NL**/jed-
norázovo

Seriál pod 
hlavičkou 
firmy (4x 
mesiac)

Seriál + 
uverejne-

nie v NL** 4x

PR články PR článok v časti Top pop - VĽAVO 1 000 € 350 € 3 500 € 150 €

PR článok na hlavnej stránke 500 € 350 € 1 800 € 150 €

PR článok vo vybranej sekcii 500 € 350 € 1 800 € 150 €

PR článok v sekcii Aktuality a inšpirácie 450 € 350 €

bannery Gate banner - hlavný hore 5 000 € Podiel* + 10% Podiel* + 20% Podiel* + 30%

Top pop banner , VIDEO sPOT (724 X 484 px) v hlav-

nej slideshow (s rotáciou 1:4)
3 500 € Podiel* + 10% Podiel* + 20% Podiel* + 30%

Leaderboard 728x90 / rotácia 1 2 550 € Podiel* + 10% Podiel* + 20% Podiel* + 30%

Leaderboard 728x90 / rotácia 1:1 -100 €*** Podiel* + 10% Podiel* + 20% Podiel* + 30%

Leaderboard 728x90 / rotácia 1:2 -200 €*** Podiel* + 10% Podiel* + 20% Podiel* + 30%

square banner (300x300 px) dole na hlavnej 
stránke + v sekciách

2 100 € 50 €

square banner (300x300 px) vľavo v sekcii 1 300 € 50 €

● Foto - Minimálne 2 fotografie do článku v minimálnej šírke 1000 px. 
Aspoň 1 fotografia a v minimálnej šírke 1500 px (šírkový formát), ak má byť 
obrázok použitý ako úvodná fotografia a 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.

{ cenník reklamy na portáli toptrendy.sk }


