Nabídka inzerce na portálu
www.solarninovinky.cz (SN)
v roce 2021

Publikace PR článků
Umístění:
Doba publikace:
Rozsah:
Téma:
Termín:
Cena:

HomePage – sekce HLAVNÍ ZPRÁVY
1-2 týdny
cca 1-2 strany formátu A4 (vč. obrázků)
dle Vašeho uvážení
bude upřesněn na vyžádání
9 000 Kč/1 článek (bez DPH)/1 týden
nebo 14 000 Kč/1 článek (bez DPH)/2 týdny

vzor PR článku
https://www.solarninovinky.cz/do-ceska-miri-panely-ktere-dokazi-vyrobit-o-tretinu-vice-energie-nez-konkurence/

BONUS

Pokud se rozhodnete pro publikaci článku po dobu 2 týdnů za 14000 Kč (bez DPH), pak se článek
objeví další 4 týdny na čelní pozici v sekci Odborné články. Poté se automaticky bude objevovat
v archívu SN.

Nabídka prezentace – článek v sekci Doporučené produkty

• dlouhodobá publikace PR článku
• tento článek je možné v případě zájmu o další komerční spolupráci aktualizovat – nutné dodat nový text
(vč. obrázků o rozměru 600x400 px)
vzor článku
https://www.solarninovinky.cz/krajiczech-dodavatel-montazniho-systemu-pmt-evo-2-0-2/

a) doba publikace na 6 měsíců
• článek o rozsahu max. 2 NS (tj. 3600 znaků vč. mezer+ max. 2 obrázky o velikosti 600x400 px)
• možnost 1 x aktualizace/dodání nových podkladů (viz výše)
• publikace na webu v příslušné sekci a také v Newsletteru (cca 5200 abonentů) distribuovaném každý
týden bezplatně
Cena:
4900 Kč/měsíc (bez DPH)
b) doba publikace na 12 měsíců
• článek o rozsahu max. 2 NS (tj. 3600 znaků vč. mezer+ max. 2 obrázky o velikosti 600x400 px)
• možnost 2 x aktualizace/dodání nových podkladů (viz výše)
• publikace na webu v příslušné sekci a také v Newsletteru (cca 5200 abonentů) distribuovaném každý
týden bezplatně
Cena:
4500 Kč/měsíc (bez DPH)

Bannerová reklama
Umístění:
Doba publikace:
Cena
minimální doba publikace:

HomePage
min. 3 měsíce
10 000 Kč/měsíc (bez DPH)
1 měsíc

BONUS

Při objednávce nad 3 měsíce poskytujeme slevu 7%.

Zápis v Adresáři firem (AF)
Cena:

Standardní zápis 2 400 Kč/12 měsíců (bez DPH)
Zvýhodněný zápis: 6900 Kč/12 měsíců (bez DPH)

výhody jednotlivých forem zápisu
https://www.solarninovinky.cz/nabidka-komercni-prezentace-zapis-v-adresari-firem-na-www-solarninovinky-cz/

Publikace článku v Newsletteru SN

• každý týden odesíláme bezplatný newsletter pro cca 7 000 abonentů
• zde je možné publikovat PR článek
Cena:
2000 Kč/měsíc (bez DPH)

Reklama na míru-tj. kombinace PR článků + bannerů
• minimálně 3 měsíce až 12 měsíců
• kombinace banneru+PR článků+inzerce v Newsletteru
Cena:
dohodou

Copywriting+grafické práce

• v případě zájmu nabízíme služby našich copywriterů,
kteří Vám článek napíši na míru za cenu 1800 Kč/NS (1600 znaků ve Wordu)
• jsme schopni zajistit i výrobu bannerů za cenu 2000 Kč/ks
(formát statický nebo animovaný GIF, JPG)

Těším se na Vaší odpověď a budoucí spolupráci.
Přeji hezký den.
Redakce portálu SolarniNovinky.cz
Ing. Jaroslav Dorda
Mobil: 737 249 737
E-mail: info@solarninovinky.cz

www.SolarniNovinky.cz

