Návštevnosť a profil užívateľov

UŽ 16 ROKOV ponúkame kvalitné a praktické
informácie o výchove, vzťahoch, starostlivosti o
rodinu a zdravie.

Užívatelia podľa pohlavia

Užívatelia podľa veku

Všetko o tehotenstve, bábätkách, deťoch a ich
rodičoch.
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Zdroje: AIMmonitor a Gemius

Reálni užívatelia (RU) / mesiac:

Mediakit

Branding

Halfpage

Square

Rozmery:
TOP 1020 x 120px. / Left, Right 120x600px.

Rozmery:
Šírka 300px. / výška 600px.

Rozmery:
Šírka 300px. / výška 300px.

Typy a objem:
html5, gif, jpg, png, max. 70kb

Typy a objem:
html5, gif, jpg, png, max. 70kb

Typy a objem:
html5, gif, jpg, png, max. 70kb

Popis:
Rozmerovo najväčšia bannerová plocha, ktorá je
dobre viditeľná od prvého otvorenia stránky,
obteká obsah zhora, z pravej aj ľavej strany.

Popis:
Druhá najväčšia bannerová plocha, je dobre
viditeľná v pravom stĺpci stránky. Štandardne
využívaná na priamy predaj produktov.

Popis:
Plocha s najlepším pomerom cena výkon, dobrá
viditeľnosť. Na užívateľov nepôsobí agresívne, kto
klikne na square určite sa zaujíma o váš produkt.

PR článok

Mailingy

Tehotenskykalendar.sk

Parametre:
max. 1800 znakov, fotogaléria bez obmedzenia,
hypertextové odkazy max. 3 / 1 článok. Súčasťou
článku, alebo správy môže byť aj krátke video.
Úvodná foto k článku orientovaná na šírku

Popis:
Mail pre mamičku/ pre bruško/ pre bábätko.
Informatívny e-mail, ktorý sa pravidelne odosiela
špecifickým databázam registrovaných užívateliek.
Do pravidelného emailu pridávame komerčnú
informáciu.

Popis:
Priestor kde dokážete zasiahnúť veľmi špecificky
identifikovanú cieľovú skupinu (tehotné ženy).
Ideálny priestor na promovanie produktov a
služieb ako poistenie dieťaťa, alebo rodiny.
Zariadenie do detských izieb, pomôcky pre
mamičky atď.

Recenzia:
Text, alebo video pripravené redakciou fony.sk

Parametre:
podklady v html. Max šírka 740px.

Kontakty

Vlastimir Čobrda

Viktor Urban

Viera Suchová

Head of Sales Department
+421 918 532 919
vlastimir.cobrda@internet.sk

Obchodník
+421 917 141 706
viktor.urban@internet.sk

Obchodník
+421 950 040 221
viera.suchova@internet.sk

Martina Zelenayová

Petra Kepeňová

Daniela Labudová

Tímlíder obchodného oddelenia
+421 950 040 225
martina.zelenayova@internet.sk

Obchodník
+421 950 040 139
petra.kepenova@internet.sk

Obchodník
+421 907 934 536
daniela.labudova@internet.sk

Naše projekty

