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NAJčÍTANEJŠÍ wEb
O ArchiTEKTúrE A STAVEbNOM biZNiSE

AKTUÁLNE | ARCHITEKTúRA | STAVEBNÍCTVO | BIZNIS | 

www.asb.sk

asb.sk

Prečo inzerovať na asb.sk?

 Najčítanejší web o architektúre a stavebnom biznise.

 81 % čitateľov asb.sk rozhoduje alebo spolurozhoduje o nákupe 

materiálu a technológií na stavbe.

 Týždenný prehľad v podobe e-novín odoberá viac ako 6 000 odborníkov.

 Takmer 10 500 článkov z oblasti architektúry a stavebníctva.

 Oslovenie špecifickej cieľovej skupiny B2B (profesionáli v oblasti 

architektúry a stavebníctva, podnikatelia v rámci tohto segmentu, 

developeri, pedagógovia a študenti vysokých škôl, záujemcovia 

o architektúru, dizajn, stavebníctvo, ako aj o aktuálne dianie 

v stavebníctve a architektúre na Slovensku či v zahraničí).
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www.asb.sk

Zdroj: Google Analytics 7/2017 – 6/2018 
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Rozhodujú o nákupe?Kto sú naši čitatelia?

Zdroj: návštevnícka anketa na asb.sk na vzorke 9 329 respondentov

Zdroj: Google Analytics 7/2017 – 6/2018

Percento užívateľov podľa miest 
(Zdroj: Google Analytics 07/2017 – 06/2018)

Percento užívateľov podľa veku a pohlavia 
(Zdroj: Google Analytics 07/2017 – 06/2018)

Percento užívateľov podľa miest

Vek

45,2 % 54,8 % 16 %
podniKatelia
a developeri

17 %
pedagÓgovia 
a študenti

52 %
architekti 
a stavbári

15 %
záujemcovia 

o architeKtÚru, 
stavebníctvo, dizajn

31 % 
spolurozhoduje

11 % 
nerozhoduje

58 % 
rozhoduje

34 % 31 %

15 %
10 %8 %

2 %

25 – 3418 – 24 35 – 44 45 – 54 55 – 64 65 +

w
eB

Y



72

73

asb.sk

Formát Umiestnenie Rozmery v pxl Veľkosť
Cena

za 
výrobu

Odhadovaný počet 
zobrazení bannera 

(IMP)/mesiac

Cena za 1 000 videní
(CPT – cost per 

thousand)

Balíková cena/ 
garantovaný počet zobrazení/týždeň

1  leaderboard
hlavná stránka, sekcie, 

články

980 × 120, 1000 × 100, 
1000 × 200,  

1100 × 100, 1100 × 200
25 kB 166 € 35 000 pri rotácii 1 z 3 49,00 €

1 200,00 €/týždeň
26 000 garantovaný počet zobrazení/týždeň

2  leaderboard mobil
hlavná stránka, sekcie, 

články
320 × 100, 320 × 50, 
300 × 100, 300 × 50 25 kB 166 € 23 000 pri rotácii 1 z 3 – 350,00 €/týždeň

17 500 garantovaný počet zobrazení/týždeň

3  boX-in horný
hlavná stránka, sekcie, 

články a galérie
300 × 250, 300 × 300, 

320 × 300 20 kB 166 € 83 000 pri rotácii 1 z 3 37,00 € 1 400,00 €/týždeň
62 000 garantovaný počet zobrazení/týždeň

4  boX-in dolný
hlavná stránka, sekcie, 

články
300 × 250, 300 × 300, 

320 × 300 20 kB 166 € 35 000 pri rotácii 1 z 3 37,00 € 1 400,00 €/týždeň
26 000 garantovaný počet zobrazení/týždeň

5  sQuare
hlavná stránka, sekcie, 

články 300 × 250, 300 × 300 25 kB 166 € 35 000 pri rotácii 1 z 3 49,00 € 1 200,00 €/týždeň
26 000 garantovaný počet zobrazení/týždeň

6  double sQuare
hlavná stránka, sekcie, 

články
300 × 250, 300 × 300, 

300 × 600 25 kB 166 € 35 000 pri rotácii 1 z 3 55,00 € 1 320,00 €/týždeň
26 000 garantovaný počet zobrazení/týždeň

7  sKy scraper
hlavná stránka, sekcie, 

články 120 × 600, 160 × 600 25 kB 166 € 41 000 pri rotácii 1 z 3 31,00 € 700,00 €/týždeň
30 000 garantovaný počet zobrazení/týždeň

8  branding
hlavná stránka, sekcie, 

články
1 100 × 200, 
2*160 × 600 3 * 25 kB 332 € – – 1 550,00 €/týždeň

26 000 garantovaný počet zobrazení/týždeň
9  neštandardné formáty  

(videobanner, interstitial, 
eXpand, overlay, podfarbenie)

– po dohode 40 kB – – cena dohodou
Ceny neštandardných formátov sa môžu 

počas roka meniť. Aktuálny cenník nájdete 
na www.asb.sk/inzercia.

10  sponzorovaný teXtový linK
hlavná stránka, sekcie, 

články
max. 80 znakov, 
logo 50 × 50 pxl 5 kB – 140 000/mesiac 175,00 €/týždeň

www.asb.sk

Reklamné formáty formou bannera

Formáty a ceny inzercie
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BRANDING
LEADERBOARD + 2 × SKY SCRAPER8
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PR ČLáNOK

Formát Umiestnenie Rozmery Cena

11  pr článoK*
V cene uverejnenia je prelinkovanie troch slov 
(slovných spojení) na stránky klienta.

na hlavnej stránke, v sekciách 3 600 znakov (vrátane medzier), 5 – 8 obrázkov (min. 2 000 pxl na šírku, 72 dpi),
max. 3 hyperlinky, logo (125 × 125 pxl) môže byť súčasťou článku 500,00 € za uverejnenie

12  pr článoK s otagovanými obrázKami* na hlavnej stránke, v sekciách 
3 600 znakov (vrátane medzier), 5 – 8 obrázkov (min. 2 000 pxl na šírku, 72 dpi),

max. 3 hyperlinky, logo (125 × 125 pxl) môže byť súčasťou článku,  
maximálne 3 tagy s prelinkami

600,00 € za uverejnenie

13  novinKy**
V cene uverejnenia je prelinkovanie zdroja 
informácie na stránku klienta.

na hlavnej stránke alebo 
v sekciách

900 znakov (vrátane medzier), 2 – 3 obrázky (min. 2 000 pxl na šírku, 72 dpi),
1 hyperlink, logo (125 × 125 pxl) môže byť súčasťou Aktuality 350,00 € za uverejnenie

Reklamné formáty formou článku

* Článok bude označený ako PR článok. V cene PR článku nie je zahrnutý preklad dodaného textu do iného jazyka. Objednávateľ má právo na 2 rozsiahle korektúry PR článku (napr. zmeny v texte a grafike) v zlome. PR články sú 
uverejňované na hlavnej stránke a v sekciách ako štandardné články. Sú trvalou súčasťou jednotlivých odborných sekcií portálu. Nie sú súčasťou ASB e-novín.
** Ako novinky sa uverejňujú iba informácie predtým nepublikované na portáli www.asb.sk. Novinky sa uverejňujú na hlavnej stránke a v sekciách ako štandardné články. Redakcia si vyhradzuje právo na gramatickú, štylistickú 
a formálnu úpravu dodaných textových materiálov a tiež na úpravu rozsahu. Prezentácia prostredníctvom novinky nie je určená na uverejňovanie všeobecných informácií o výrobcovi a jeho sortimente. Novinky zostávajú súčasťou archívu 
portálu. Objednávateľ zodpovedá za formálnu a obsahovú stránku objednaných inzerátov, ako aj za všetky škody, ktoré môžu vzniknúť vydavateľstvu alebo tretím osobám na základe informácií uvedených v daných inzerátoch alebo 
v súvislosti s nimi. Objednávateľ ďalej vyhlasuje, že ak poskytuje fotografie a iné textové a obrazové materiály tretích osôb, má nespochybniteľný súhlas na ich uverejnenie.
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Ceny sú uvedené bez DPH.
Ceny a formáty sú orientačné. 
Podklady zasielajte na adresu 
podklady@jaga.sk. V predmete správy 
uveďte názov portálu, na ktorý sú 
materiály určené.

Objednávateľ zodpovedá za formálnu 
a obsahovú stránku objednaných 
inzerátov, ako aj za všetky škody, ktoré 
môžu vzniknúť vydavateľstvu alebo 
tretím osobám na základe informácií 
uvedených v daných inzerátoch alebo 
v súvislosti s nimi. Objednávateľ ďalej 
vyhlasuje, že ak poskytuje fotografie 
a iné textové a obrazové materiály 
tretích osôb, má nespochybniteľný 
súhlas na ich uverejnenie.

Termíny dodania podkladov:
•  Na výrobu bannera – 3 pracovné 

dni pred plánovaným termínom 
zverejnenia.

•  Na zverejnenie hotového 
bannera – 1 pracovný deň pred 
plánovaným termínom zverejnenia.

•  Na spracovanie PR článku, 
noviniek – 3 pracovné dni pred 
plánovaným termínom zverejnenia.

V prípade posunutia termínov 
zo strany objednávateľa je 
prevádzkovateľ stránky oprávnený 
posunúť termín zverejnenia bannera/
článku. Každá úprava a zásah do 
bannera/článku po jeho zverejnení na 
stránke je spoplatnená sumou 50 €.

Súčasťou zadania pri výrobe PR článku 
je aj definovanie úvodného obrázka 
a úvodného textu (perexu), resp. opis 
požiadaviek na zalomenie článku.

asb.sk

Formát Umiestnenie Podklady Cena

14  pr článoK, novinKa
Odkaz na PR článok (alebo Novinku) uverejnený na 

www.asb.sk je umiestnený na začiatku ASB e-novín. – 500,00 €

15  reKlamný teXtový linK
Textový odkaz s logom a prelinkom je umiestnený na 

začiatku ASB e-novín, nad zoznamom článkov.

logo (80 × 80 pxl) 
+ text (max. 200 znakov 

vrátane medzier)
500,00 €

16  bannerový reKlamný odKaz 
+ pr článoK

Bannerový odkaz (455 × 100 pxl) s prelinkom je 
umiestnený na začiatku ASB e-novín, nad zoznamom 
článkov. Súčasťou e-novín je aj odkaz na PR článok.

jpg, png, gif 700,00 €

Formát Umiestnenie Podklady Cena

17  partner seKcie
Sekcie portálu: Architektúra, Stavebníctvo, Inžinierske stavby, 
Správa budov, Technické zariadenia budov, Biznis

Partner sekcie získava
• logo vo zvolenej sekcii s prelinkovaním
• logo pri každom redakčnom článku v príslušnej sekcii s prelinkovaním
• logo s prelinkovaním vo všetkých podsekciách
• PR článok zaradený do sekcie podľa zamerania (napr. Architektúra, Stavebníctvo, TZB)
• novinky (možnosť uverejnenia tlačovej správy, firemných noviniek v priebehu roka)

1 mesiac 950 €
3 mesiace 2 300 €
6 mesiacov 3 900 €
12 mesiacov 6 800 €

Pozor! Limitovaný formát – 
maximálne 4 partneri v jednej 

sekcii!

18  e-KatalÓg/e-časopis
Na maximalizáciu marketingového efektu odporúčame zverej-
niť katalógy, časopisy, letáky a cenníky ako súčasť PR článku 
alebo rubriky Novinky. Aplikácia interaktívnych prvkov (hyper-
linky, videá a pod.) je predmetom individuálneho nacenenia.

uverejnenie firemného časopisu, katalógu, 
cenníka, letáku a pod. s možnosťou 

elektronického listovania (fulltextové vyhľadávanie, 
aktívne reklamné plochy)

PDF súbor s rozlíšením 150 dpi,  
max. 250 MB 190,00 €

uverejnenie firemného videa
ako súčasť PR článku formát: FLV, embedovací link (youtube, video) 600,00 €

ako súčasť rubriky Novinky formát: FLV 450,00 €

výroba videoprezentácie V závislosti od náročnosti prác, dĺžky záznamu a využitia videa
(pracovné postupy, rozhovory, predstavenia firemných produktov/technológií/referenčných objektov...)

Reklamné formáty v ASB e-novinách***

špecifické reklamné formáty

PR ČLáNOK, NOVINKA14
15 16REKLAMNý TEXTOVý LINK BANNEROVý REKLAMNý ODKAZ  

+ PR ČLáNOK

E-KATALóG / E-ČASOPIS18

***Periodicita ASB e-novín: jedenkrát v týždni na 6 000 adries. Záruka exkluzivity – v e-novinách sa objaví iba jeden z uvedených reklamných formátov.

PARTNER 
SEKCIE17
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