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Akčné formáty
Názov formátu Info Cena

Uverejnenie PR článku vo vybranom magazíne

podpora na sociálnej sieti Facebook a v Instagram stories v cene

Tvorba článku na mieru € 485

Hlavná rubrika vo vybranom magazíne
- možnosť celoročnej partnerskej spolupráce/vytvorenie rubriky na mieru
- logo, sponzorský odkaz, poďakovanie za partnerstvo, preklik na web klienta
Natáčanie priamo u klienta, kreatíva, produkcia a postprodukcia videa
- moderátorka, dramaturgia, uverejnenie na webe, šírenie prostredníctvom sociálnych sietí, YouTube
- tvorba a šírenie článku v cene, možnosť použitia pre vlastné účely
Ženy/mamy - ktoré vo svojej práci/domácnosti testujú váš produkt/službu viac info na: www.otestujte.sk
 - do 20 testeriek 
 - do 50 testeriek € 950
 - do 100 testeriek € 1,350
 - do 200 testeriek € 1,500
DEŇ s ... natívne spracovanie príbehu vášho zamestnanca/manažéra, zakladateľa firmy
- foto/video príbeh ako sa pracuje vo vašej firme, ako vznikajú vaše produkty/služby
- podpora na FB a IG stories, LinkedIn v cene

SÚŤAŽ Organizované a podporované súťaže na Facebooku/Instagrame, šírené aj prostredníctvom webu ako samostatný článok "akčný tip" € 250
Možnosť vyskladať tematicky "akčné tipy" ako produkty/služby alebo natívne pridať akčný tip v rámci iných v jednej téme
- doplnené zaslanou kreatívou klienta s prelinkom, podpora na sociálnych sieťach
- Akčný tip v rámci článku - prelink, obrázok, text a post na FB - natívna forma - tip od akčnej ženy spolu s inými tipmi (v cene)
Hlavná stránka - možnosť odkázať čitateľov na e-shop alebo iný online obsah klienta_kampaň 10 dní
- priestor na 4 linky s komentárom a možnosťou publikovať foto/logo klienta
Štúdio/nahrávanie priamo u klienta, publikácia v online magazíne v cene
Šírené na sieťach (FB, IG, LI), v magazíne akcnezeny.sk a tiež prostredníctvom samostatného podwebu https://podcast.akcnezeny.sk/
(sponzoring možný )
Linkovanie na web klienta
- balík 5 alebo 10 linkovaní (jeden link = 36 Eur)
Live vysielanie na Facebooku (moderátorka, interaktívne zapojenie publika) 
- FB LIVE  & článok v cene
Live vysielanie na Instagrame (moderátorka, interaktívne zapojenie publika)
- IGTV & PR článok v cene
Video v úvode aj v závere
- stopáž do 10s, 15s, 20s (vyššie stopáže po dohode)

WEBINÁR Organizácia webinára - celá príprava, produkcia a mediálna podpora https://www.eventyprezeny.sk/eventy/ € 750

RUBRIKA € 1,560

PR ČLÁNOK
€ 400

ONLINE RELÁCIA € 1,300

TESTOVANIE

€ 850

REPORTÁŽ € 1,300

AKČNÝ TIP € 120

AKČNÉ ŽENY ODPORÚČAJÚ € 360

PODCAST € 990

LINKBUILDING € 36

LIVE vysielanie s moderátorkou
€ 350

€ 350

Video sponzoring € 500

https://akcnezeny.sk/
https://akcnizeny.com/
https://akcnemamy.akcnezeny.sk/
https://svetzeny.sk/
https://prezdraviezeny.sk/
https://prozdravizeny.cz/
https://www.nazdravie.sk/
http://svetzeny.sk/
https://akcnezeny.sk/testovanie/
https://akcnezeny.sk/testovanie/
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Media kampaň & prieskum trhu
Názov formátu Info Cena

- najrelevantnejší priami a nepriami konkurenti; komunikácia, marketingová a cenová stratégia; medzery na trhu a nové príležitosti
- forma mystery shoppingu spojeného s dotazovaním zákazníkov konkurencie a online desk research; do 20 konkurentov
- natívny obsah na webe akcnezeny.sk spracovaný z výsledkov prieskumu napojený na marketingovú stratégiu produktu/služby
- cieľová skupina zákazníkov; predstavenie riešenia a návrh obchodnej schôdzky
- prehľad o cieľovej skupine; mailové a telefonické kontakty; dohodnuté obchodné schôdzky; garantovaných 100 kontaktov
- obsah akcnezeny.sk spracovaný z výsledkov prieskumu napojený na marketingovú stratégiu produktu/služby
- zistenie, či je o produkt/službu na trhu záujem; najlepšia marketingová stratégia komunikácie pre daný produkt/službu
- 70%-ná response rate (zo 100 kontaktov 70 dotazníkov); virálna anketa na sociálnych sieťach, v newslettri a zároveň článku
- spracovaný obsah z výsledkov prieskumu napojený na článok o novinke na trhu a prvých referenciách od zákazníkov, ktorí ho otestovali

Sociálne siete
Názov formátu Info Cena

INSTAGRAM Post, story, IGTV, Reels
TIKTOK Krátke video, ktoré komunikuje základné informácie o produkte/službe hravou formou
FACEBOOK Post, story
LINKEDIN Post, promo

Bannerové formáty + Video
Názov formátu Info Cena / týždeň

LEADERBOARD 800 x 160 px € 120
SQUARE 450 x 450 px € 150
DOUBLE SQUARE 300 x 600 px € 100
PREROLL VIDEO max 30' € 300

Mobilné bannerové formáty
Názov formátu Info Cena / týždeň

SQUARE 300 x 300 px € 100
DOUBLE SQUARE 300 x 600 px € 100
INTERSCROLLER 450 x 800 px € 120
MOBILE LEADERBOARD 320 x 50 px € 150

PRIESKUM POTENCIONÁLNYCH ZÁKAZNÍKOV € 1,400

PRIESKUM TRHU PRI VSTUPE NOVÉHO 

PRODUKTU/SLUŽBY
€ 1,300

€ 150

PRIESKUM KONKURENCIE € 1,000

https://akcnezeny.sk/
https://akcnizeny.com/
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Natívna reklama
Názov formátu Info Cena

Natívne spracovanie článku redakciou s pridanou hodnotou € 500
- custom tvorba obsahu, propagácia na sociálnych sieťach v cene (podpora na FB, LI & IG stories)

VIDEO PRODUCT PLACEMENT Umiestnenie produktu v relácií/rubriky po dohode s klientom € 1,000
Natívne odkomunikovanie cez osobnú značku stratégiu firmy klienta
 - veľký rozhovor na webe akcnezeny.sk
 - týždeň v hlavnom banneri a 30 dní na Main page
 - propagácia na sociálnych sieťach v cene (podpora na FB, LI & IG a v Newslettri)

Špeciálne formáty
Názov formátu Info Cena

BLOG
ANKETA a prieskum trhu
TIP
KVÍZ
RECENZIA
FOTO
VIDEO
NEWSLETTER promo - propagácia na LinkedIn v cene

Obchodné podmienky: * cenník je platný od 1.2.2022
* ceny sú orientačné, možnosť dohody
* nie sme platcom DPH
* pri dlhodobej spolupráci/väčšom odbere možnosť dohody na sume partnerstva
* možnosť pripravenia kreatívnej kampane na mieru

Radka Gatialová  |  sales manager  |  +421 951 017 753  |  radka@akcnezeny.sk

ROZHOVORY O MARKETINGU € 800

Akčné ženy, o.z., Šafárikova trieda 288/13, 04011 Košice 11, Slovensko

Po dohode s klientom
€ 150

Kontaktujte:
Martina Novotná  |  zakladateľka  |  +421 904 853 249  |  ahoj@akcnezeny.sk

NATÍVNY ČLÁNOK
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