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Top hotelierstvo/hotelnictví mapuje situáciu v oblasti hotelového, reštauračného
a wellness priemyslu a voľnočasových aktivít, a to nielen na Slovensku a v Českej
republike, ale aj v zahraničí. V rámci top edície produktov sa zameriava na úzko
špecializovaný segment, ktorý predstavuje dôležitú časť trhu s veľkým potenciálom
rozvoja. Stále viac ekonomicky aktívnych ľudí v produktívnom veku totiž využíva služby
hotelových, kúpeľných a reštauračných zariadení. Biznis hostia očakávajú, že hotel bude
vybavený špičkovými technológiami, vďaka ktorým môžu pracovať aj mimo kancelárie.
Samozrejme, vysoké požiadavky na zariadenia kladú aj rodiny s deťmi či ľudia, ktorí
chcú stráviť pár dni oddychovaním či aktívnym relaxom. Magazín je preto vždy na stope
aktuálnym trendom a sleduje novinky v architektúre, dizajne, gastro ponuke, wellness
a fitnes, ale aj v technológiách a servise hotelov či reštaurácií.

Ciele publikácie:

■
■ ponúknuť čitateľom užitočné informácie o špičkových hotelových a kúpeľných zariadeniach na Slovensku a v Čechách, pričom časť každej prezentácie bude v anglickom jazyku,
■ priniesť hotelierom, majiteľom reštaurácií, kúpeľov, wellness a biznis
centier, relaxačných a rekreačných zariadení prehľad najnovšej ponuky
dodávateľ- ských riem.

Cieľové skupiny

■
■ hotelieri, majitelia penziónov, reštaurácií a wellness centier, riaditelia kúpeľov, relaxačných zariadení a stredísk cestovného ruchu,
■ ekonomicky aktívni ľudia v produktívnom veku, ktorí využívajú služby hotelo- vých, kúpeľných a reštauračných zariadení počas pracovných
ciest či rokovaní a tiež vo voľnom čase alebo počas dovoleniek.
Pre každú cieľovú skupinu sú navrhnuté osobité formy distribúcie.

tematické okruhy publikácie

Všeobecné informácie
Vydáva: MEDIA/ST s.r.o.
Kontakt: www.tophoreca.cz,
Periodicita: 2 x v roku
Počet strán: min. 250
Cena výtlačku: 4,90 €/99 Kč
Farebnosť: plná farba (4F)
Papier: obálka – 200 g, vnútorné strany – 90 g
Termíny vydania: marec 2017 - I. vydanie, jún 2017 - II. vydanie
Inzertné uzávierky: 15. február 2017 / 15. jún 2017
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■
■ Architektúra, dizajn – hotelový dizajn, osobnosti, svetové hotelové siete
■ Hotely – prezentácie vybraných zariadení, rozhovory
■ Domáci cestovný ruch – možnosti aktívne stráveného voľného času
■ Zahraničný cestovný ruch – atraktívne destinacie v zahraničí
■ Wellness, beauty, spa – produkty, procedúry, vybavenie
■ Gastro – trendy v gastronómii, gastrotechnológie
■ Servis, služby – predstavenie interiérového vybavenia a technologického zázemia

Vydavateľstvo MEDIA/ST zasiela direct mailom publikáciu do hotelov
a klientom z firemnej sféry podľa vlastnej databázy.
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Mediaprint – Kapa Pressegrosso, a. s., Slovenská pošta, a. s., Interpress,
čerpacie stanice PHM a súkromní predajci. Objednávky na predplatné prijíma každá pošta a doručovatel Slovenskej pošty. Objednávky do zahraničia vybavuje Slovenská pošta, a. s., Stredisko predplatného tlače, Uzbecká
4, P. O. BOX 164, 820 14 Bratislava 214, e-mail: zahranicna.tlac@slposta.sk. Distribucia v Českej republike zabezpečuje Mediaprint & Kapa
Pressegrosso, spol. s r. o. a Česká pošta.
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Distribúcia

Distribúcia a štruktúra čitateľov publikácie

10 %

10 %
40 %

Distribúcia
■ Slovenská a Česká republika
■ Iné krajiny

40 %

10 %

60 %

85 %

12 %
15 %

95 %

15 %

40 %

55 %

50 %

50 %

Pohlavie
■ ženy
■ muži
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30 %
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Direct mail (10 % nákladu)
■ Hotelové zariadenia a reštaurácie
■ V ýstavy, konferencie a eventy
propagujúce služby z oblasti
hotelierstva, gastro a relaxačnozábavných služieb
■ Odborníci zo sféry hotelierstva
a reštauračných služieb,
členovia hotelových asociácií

Inštrukcie k dodaniu podkladov inzercie
obrázky/fotografie: minimálne 1 600 x 1 200 px,
JPG (vysoká kvalita), TIFF (komprimovaný), RAW,
priložený ICC profil (v súbore)
vektory: Illustrator eps – písmo prevedené do kriviek!
text: kompatibilný s programom Word
hotový výstup:
kompozitné tlačové PDF (1.5), CMYK, bitmapy
v rozlíšení 300 dpi, písmo prevedené do kriviek!

POZOR!!!
Minimálne odsadenie textu a logotypov od okrajov je
15 mm – a to pri vnútornom okraji časopisu!
V prípade druhej a tretej obálky + prvej a poslednej
vnútornej strany časopisu je minimálne odsadenie
textu a logotypov 20 mm!

210 x 250 mm
+ 3 mm orez

110 x 250 mm
+ 3 mm orez

210 x 125 mm
+ 3 mm orez
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Štruktúra čitateľov podľa cieľovej skupiny
■ Riaditelia a manažéri hotelov,
penziónov, kúpeľov, wellness
centier, relaxačných a rekreačných
zariadení, aquaparkov, reštaurácií
■ Distribútori kozmetiky, wellness
a spa produktov, firmy pôsobiace
v oblasti gastro biznisu
■ Cestovné kancelárie, ktoré pomáhajú
dovolenkárom rozhodnúť sa podľa
ich záujmov a požiadaviek
■ Rodiny s deťmi, ktoré hľadajú inšpiráciu
na letné či zimné dovolenky
■ Manažéri firiem, obchodní cestujúci
a všetci tí, ktorí chcú usporiadať firemné
školenia, prezentácie, konferencie, alebo
hľadajú krátkodobé ubytovanie na svojich
služobných cestách po Slovensku
■ Architekti, investori a stavebné
firmy, dodávatelia technológií
■ Školy zamerané na oblasť gastro
služieb a hotelierstva

Cenník inzercie v publikácii
Vyhotovenie

*ceny sú bez DPH
Formát

Farebná
inzercia

2/1

2 850 Eur

1/1

1 750 Eur

1/2

1 050 Eur

Obálka č. 2. a 3.

1/1

2 500 Eur

Obálka 4. strana

1/1

3 000 Eur

Prvá strana

1/1

2 150 Eur

Reklamný článok

1/1

1 050 Eur

Vkladačky

1 list

0,20 Eur
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Cenník reklamy

Portál so špecializovaným zameraním na segment hotelového a reštauračného priemyslu
je jedným z najnovších online produktov v ponuke vydavateľstva. Informačne dopĺňa
slovenský magazín Top hotelierstvo, ale i český titul Top hotelnictví. Obsahuje nielen
informácie z jednotlivých odvetví hotelierskeho priemyslu či reportáže o najnovších
hoteloch, reštauráciách, wellness zariadeniach a spa rezortoch, ale aj pozvánky na
rozličné konferencie, veľtrhy a gastro akcie, ktoré odborná verejnosť, fanúšikovia či ľudia
zaujímajúcich sa o aktuálne dianie v tejto oblasti rozhodne nemôžu zmeškať.
www.tophoreca.sk

Charakteristika portálu:

■
Portál prináša aktuálne informácie zo sveta hotelierstva, kúpelov,
reštauracných služieb, gastronómie, wellnesu a cestovného ruchu na
Slovensku i v zahranicí. Nechýbajú v nom informácie o najlepších hoteloch, zaujímavých akciách a festivaloch pre širokú verejnost, rovnako ako
odborné informácie pre majitelov reštaurácií, rekreacných zariadení a biznis centier. Široké spektrum informácií doplnajú architektonicky ci dizajnovo zaujímavé stavby a tipy na výlety v rámci domáceho i zahranicného
cestovného ruchu.

Cieľové skupiny

■
■ Široká verejnost so stredným a vyšším životným štandardom.
ruchu, dodávatelia služieb a tovaru pre horeca segment
■ Odborná verejnost: hotelieri, reštauratéri, manažéri hotelov, podnikatelia v cestovnom

Návštevnost za rok 2016

■
■ Unikátne návštevy za týžden 13 600
■ Unikátne návštevy za mesiac 54 400
■ Počet zobrazení za týžden 113 200
■ Počet zobrazení za mesiac 452 800
■ Priemerný cas návštevníka 5 až 8 min.
■ Pocet kliknutí na reklamný banner alebo odkaz,
presmerovanie na firmu za mesiac 5 000 až 8 000
■ Miera prekliku (úcinnost reklamných bannerov a odkazov) 30 až 40 %

Všeobecné informácie
Vydáva: MEDIA/ST, s. r. o., publishing house

Grafický prehľad reklamných plôch

Vydavateľstvo MEDIA/ST prináša čitateľom bezplatnú službu vo
forme informačného sprievodcu Toptrendy@-online, ktorý ponúka
prehľad aktuálnych správ z oblasti hotelov, reštaurácií, gastronómie
či cestovného ruchu a čerstvých noviniek zo spravodajského
portálu www.tophoreca.sk. Sprievodca sa zasiela priamo na
e-mailové adresy z databázy vydavateľstva MEDIA/ST. E-mailové
správy sa skladajú z upútaviek na najzaujímavejšie informácie,
obsahujúce priame prelinky na konkrétne články

VÁŠ KOMUNIKAČNÝ KANÁL
Súčasný trh ponúka nespočetné množstvo príležitostí, ako
zviditeľniť svoju spoločnosť, jej produkty alebo činnosti. 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 nesú spravodajské newslettre Toptrendy@-online. Tieto
e-mailové informačné noviny pozostávajú z najzaujímavejších
správ, ktoré boli v priebehu uplynulého týždňa uverejnené
na portáloch vydavateľstva. Newslettre sú koncipované
ako služba, ktorá je bezplatná a uľahčuje návštevníkom
webstránok sledovanie denne aktualizovaného obsahu.

Výhody prezentácie v spravodajských newslettroch
TopTRENDY@-online
Zaujímavý obsah – prostredníctvom tejto služby získavajú čitatelia prehľad o nových aktualitách na spravodajských portáloch.
Nemusia sa preklikávať stránkami, alebo vyhľadávať informácie na
internete a webových prehliadačoch. Obsah, ktorý potrebujú alebo
ktorý ich môže inšpirovať, prichádza priamo k nim – do ich vlastnej
e-mailovej schránky. Poskytuje tak ideálny, nenútený a zaujímavý
kontext pre vaše posolstvá a komerčné informácie.
Komfort – príjemcom poskytujú potrebné pohodlie, keďže informácie dostávajú v podobe sumáru aktuálnych správ s priamymi prelinkmi na články. Čas strávený vyhľadávaním informácií sa vďaka
prehľadnému newslettru skracuje. Vaše informácie sa dostanú ku
konkrétnym čitateľom rýchlejšie. Redakcia TopTRENDY@-online
vyberá pre príjemcov newslettra len to najlepšie, pričom informácie
z horeca segmentu môže doplniť aj zaujímavými správami z iných
portálov vydavateľstva.
Väčší dosah – zaradením svojich informácií do informačného sprievodcu Tophorec@-online môžete zvýšiť viditeľnosť vášho článku na
spravodajskom portáli, pretože newsletter dostáva do schránky až
vyše 20 000 príjemcov, pričom databáza sa každý týždeň aktualizuje a zväčšuje.
Znásobený účinok – v databáze sú združení klienti a čitatelia všetkých produktov vydavateľstva, vďaka čomu objednávateľ tejto služby získava možnosť osloviť veľmi širokú cieľovú skupinu.
Word of mouth – zaujímavý obsah podnecuje spontánne preposielanie newslettra a linkov na články priateľom, kolegom a známym, či
zdieľanie linkov na Facebook stránkach a osobných profiloch.

Vaša prezentácia bude umiestnená
na sociálnej sieti Facebook
Tophoreca.sk Tophoreca.cz

Cenník reklamy na portáli
Timing
Umiestnenie

Zverejnenie
jednorázove

PR články

Bannery

Umiestnenie
4 týždne

3 týždne

2 týždne

1 týždeň

v NL**/jednorázovo

Seriál pod
hlavičkou
firmy (4x
mesiac)

Seriál +
uverejnenie
v NL** 4x

PR článok v časti Top pop (veľká slideshow)

1000, 00 €

250,00 €

3 500,00 €

150,00 €

Odborný článok na hlavnej stránke

500,00 €

250,00 €

1800,00 €

150,00 €

Odborný článok vo vybranej sekcii

500,00 €

250,00 €

1800,00 €

150,00 €

PR článok v sekcii Aktuality a inšpirácie

450,00 €

250,00 €

Gate banner - hlavný hore

5000,00 €

Podiel* + 10%

Podiel* + 20%

Podiel* + 30%

3500,00 €

Podiel* + 10%

Podiel* + 20%

Podiel* + 30%

Leaderboard 728x90 / rotácia 1

2550,00 €

Podiel* + 10%

Podiel* + 20%

Podiel* + 30%

Leaderboard 728x90 / rotácia 1:1

-100 eur***

Podiel* + 10%

Podiel* + 20%

Podiel* + 30%

Leaderboard 728x90 / rotácia 1:2

-200 eur***

Podiel* + 10%

Podiel* + 20%

Podiel* + 30%

Double-top box 300x600 (2x top box)

1900,00 €

Podiel* + 10%

Podiel* + 20%

Podiel* + 30%

Top box 300x300

1450,00 €

Podiel* + 10%

Podiel* + 20%

Podiel* + 30%

Top pop banner (938x392 px) v hlavnej slideshow (s
rotáciou 1:4)

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

** NL = newsletter TOPTRENDY-online
Parametre článkov
headline/nadpis

Max. 60 znakov vrátane medzier

perex (úvod)

Max. 150 znakov vrátane medzier

telo článku

Max. 2 000 znakov vrátane medzier
Min. 2 fotografie šírkového formátu

foto

Max. 10 fotografií
V prípade slideshow musí klient dodať minimálne 1 obrázok vo veľkosti 1 000px šírka
(redakcia si vyhradzuje právo obrázok odmietnuť, ak bude v nedostatočnej kvalite).

prekliky v texte

Max. 5 kľúčových slov

AKCIA
!

50 %

ZĽAVA

Z UVE
DENÝ
CH CI
EN

