
   

Vážení priatelia,

 sme nový mediálny a spravodajský web, ktorý začal vychádzať 15.10.2020. Našou 
snahou je vyplniť priestor medzi tzv. mainstreamom a konšpiratórskymi webmi.
Chceme byť, ale aj sme, nezávislé elektronické médium, ktorého ambíciou je nastaviť objektívne 
zrkadlo dnešnej dobe vo všetkých sférach politického, ale aj spoločenského života. Web, ktorý 
reflektuje čo najobjektívnejšie dianie, no názor necháva na čitateľoch.
Obsah webu je koncipovaný pomerne široko tak, aby čitateľ dostal čo najväčšie penzum 
informácií z politiky, športu, showbizu, ale aj hoby ako varenie, životný štýl, horoskopy, 
motivácie a pod.
V priebehu marca chceme spustiť aj podcasty a videorozhovory.
Za pomerne krátku dobu si web už našiel svojich čitateľov a stále každým dňom ich okruh 
rastie. Všetky tieto čísla boli dosiahnuté bez reklamy a marketingu.
V súčasnej dobe bude našou snahou web stabilizovať a rozšíriť ponuku o už spomínané 
podcasty a videorozhovory.
V krátkej budúcnosti chceme postupne aj primerane rozšíriť redakčný tím o investigatívu 
a komentáre.
Sme presvedčení, že už dnes si ereport našiel miesto na trhu a potvrdil svoju opodstatnenosť. 
Teraz už len skvalitňovať obsah s využitím všetkých technológií a kanálov komunikácie, ktoré 
umožňuje online priestor. Verím, že priestor tu je, či už na skvalitnenie a rozšírenie obsahu, ako 
aj ďalšieho rastu čítanosti a získavania si čoraz väčšieho okruhu svojich čitateľov a priaznivcov.

 Sme presvedčení, že spolu nájdeme spoločnú harmóniu a dokážeme sa vzájomne 
obohatiť.

S úctou redakcia ereport.sk

Ing.Soňa Baniarová
     šéfredaktorka
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SME NOVÝ MEDIÁLNY A SPRAVODAJSKÝ WEB

Pri tvorbe webu, je hlavným kritériom pravdivo informovať, neovplyvňovať 
mienku a nerozdeľovať články, či reportáže reklamou.

Avšak reklama a prezentácia inzerentov je rovnako dôležitá, ako ponúkaný 
obsah.

Estetika webu a jeho grafické spracovanie ponúka priestor na prezentáciu 
tak, aby neobťažoval, čo vo väčšine čitateľov vyvoláva negatívne emócie.

Vďaka tejto filozofii prezentácie obsahu prudko rastie počet návštev níkov. 
Za štyri mesiace sme dosiahli viac ako 8,5 milióna návštev a počet stále 
rastie o čom svedčia aj analýzy.

Ereport je preto plnohodnotným marketingovým artiklom na trhu, prostred-
níctvom ktorého klient môže okrem klasickej reklamy, ako sú banery či spo-
ty s odklikom spustiť aj efektívnejšie formy reklamy a to – ankety, súťaže, 
PR články či dokonca videá, nakoľko streamovanie s aktuálnymi témami či 
príprava relácií robí z ereportu multimediálny portál a z čitateľa sa tak stáva 
divák.

Ereport je priestor aj pre organizácie postihnuté corona krízou, ktoré si 
nemôžu dovoliť kupovať tak potrebný reklamný priestor, aby sa opäť dostali 
do normálu.. Je to vždy na individuálnom posúdení a následnej dohode.

Reklamu vieme selektívne, tématicky umiestňovať podľa priania zákazníka. 

Pri zakúpení objemu reklamného priestoru nad 3 000 eur je možná indi-
viduálna tvorba cien.
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Cena:
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2 250 eur / mesiac



SÚŤAŽE A ANKETY
Súťaže a ankety s upútavkou na hlavnej stránke  

a s podporou sociálnych sietí.
Systém a realizácia na základe osobitnej dohody.

Cena za 10 dní: 500 eur + ceny do súťaže.
Exkluzivita: dohodou

Spoplatnené SMS súťaže s upútavkou na hlavnej stránke a s podporou 
sociálnych sietí. 

Systém a realizácia na základe osobitnej dohody.
Cena dohodou + ceny do súťaže.

PR ČLÁNKY
Umiestnenie avíza: Hlavná stránka TOP2; Zobrazenie: PC, Tablet, Mobil 

PR článok bude umiestnený v rubrike podľa dohody.
Cena za 7 dní: 600 eur 

Cena za mesiac: 1 500 eur
Exkluzivita: dohodou

Umiestnenie avíza: Hlavná stránka TOP3; Zobrazenie: PC, Tablet, Mobil 
PR článok bude umiestnený v rubrike podľa dohody.

Cena za 7 dní: 650 eur 
Cena za mesiac: 1 750 eur

Exkluzivita: dohodou

VIDEÁ, PODKASTY A PR VIDEO ROZHORY
Umiestnenie avíza: Hlavná stránka; Zobrazenie: PC, Tablet, Mobil 

Video bude umiestnené na stránke podľa dohody vrátane sociálnych médií.
Cena za 7 dní: 800 eur 

Cena za mesiac: 1 600 eur
Exkluzivita: dohodou

* Uvedené ceny inzercie sú bez DPH
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