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Úvod

Internetový partner a sprievodca po Slovensku
lexikon.sk

Spoločnosť Astor Slovakia Welcome Service je tradičná značka v oblasti informácií o cestovnom ruchu, ktoré prináša už od roku 1998. Za 22 rokov svojej existencie sa spoločnosť
podieľala na príprave stratégií rôznych subjektov cestovného ruchu, organizovala odborné
konferencie so zameraním na cestovný ruch a zároveň vydala niekoľko desiatok knižných titulov. Medzi najznámejšie patrí viacjazyčná ročenka Cestovný lexikón Slovenskej republiky,
Autoatlas SR, Lexikón agropodnikateľa apod. Autorsky pripravovala časopis pre krajanov
v zahraničí Slovenské zahraničie.
V dobe digitálnych médií sa spoločnosť rozhodla v roku 2018 uviesť na mediálny trh cestovateľský portál o Slovensku www.lexikon.sk, ktorý má interaktívny charakter, využívajúci nové komunikačné a mediálne možnosti. Rozširuje informácie o nové témy a námety (IT technológie,
architektúra a dizajn, zdravý životný štýl) ako spoznať a zažiť niečo výnimočné na Slovensku.
Významná spolupráca s renomovanými agentúrami a partnermi, vďaka publikovaniu našich
originálnych natívnych a PR článkov, zabezpečuje našu pozíciu v sieti 100 nezávislých obsahovo najlepších webových stránok (s celkovým zásahom 4,79 mil. unikátnych cookies).
Boli by sme radi, keby náš servis prispel k profilácii Slovenska ako priateľskej, pohodovej
a obľúbenej destinácii s prívlastkom – nezabudnuteľná.
Kto má rád nové výzvy, cestu si vždy nájde...
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Fakty

Najvyhľadávanejší zážitkový web v cestovnom ruchu

58 000

unikátnych
návštevníkov
mesačne

176 000
zobrazených
stránok
mesačne

Zdroj: Google Analytics

Cieľová skupina
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Reklamné plochy hlavná stránka

1. Kategória WOW
Počet znakov
min. 500, max. 5 000
Podporované formáty
jpg, png
Wow článok
min. doba 1 týždeň

2. Kategória NOVINKY
Počet znakov
min. 500, max. 5 000
Podporované formáty
jpg, png
PR článok (v archíve 1 rok)
min. doba 1 týždeň
Natívny článok
min. doba 1 týždeň

3. Kategória ODPORÚČANÉ
Počet znakov
min. 500, max. 5 000
Video reklama
max. dĺžka: 2 min
Podporované formáty
jpg, png, AVI, FLV, MP4
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4. Kategória PODUJATIA
Počet znakov
min. 500, max. 5 000
Podporované formáty
jpg, png

5. Kategória UBYTOVANIE
Počet znakov
min. 500, max. 5 000
Video reklama
max. dĺžka: 2 min
Podporované formáty
jpg, png, AVI, FLV, MP4

6. Kategória GASTRO
Počet znakov
min. 500, max. 5 000
Podporované formáty
jpg, png
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Reklamné plochy hlavná stránka a podstránky

7. Kategória TRENDY
Počet znakov
min. 500, max. 5 000
Podporované formáty
jpg, png

8. Kategória MÉDIÁ
Počet znakov
min. 500, max. 5 000
Podporované formáty
jpg, png

Inzercia POST BANNER
Inzercia LOGO
Inzertný ODKAZ
Na podstránkach
Podporované formáty
jpg, png, gif

Post
710 x 160

Inzercia BOX
Na podstránkach
Podporované formáty
jpg, png, gif
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Box
293 x 250

Right 160 x 600

Left, 160 x 600

Right 160 x 600

Left, 160 x 600

Box
293 x 250

MEGAscreen
1110 x 160

Screen
710 x 160

Box
293 x 250
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Cenník

Hlavná stránka – kategórie
Novinky, Wow, Tipy, Zaujímavosti, Podujatia
TOP, Ubytovanie, Gastro, Trendy, Médiá

Názov
PR článok
PR článok + promo*
Natívny článok

Cena
400 €
800 €
550 €

* (zobrazenie na 100 najnavštevovanejsích weboch na slovensku)

Názov
Partner webu (1 rok)
Partner kategórie (1 rok)
Partner témy (1 rok)

Cena
6 500 €
3 000 €
2 000 €

Sociálne siete
Názov
Propagácia
Súťaž

Umiestnenie
Facebook, Instagram
Facebook

Info
dodaný článok alebo tvorba
dodaný článok alebo tvorba

Cena
dohodou
dohodou

Bannery
Názov
Box

Rozmery
300x300

Viditeľnosť
vysoká

Veľkosť
70 kB

Left, Right
Post
Screen
MEGAscreen

160x600
710x160
710x160
1110x160

vysoká
vysoká
vysoká
vysoká

70 kB
70 kB
70 kB
150 kB

Umiestnenie
hl. str., podstr., sidebar
hl. str., podstr., sidebar

podstr., článok
hl. stránka
hl. stránka

Cena (CPT)
11,00 €
14,00 €
10,00 €
15,00 €
17,00 €

(Uvedené ceny sú bez DPH)
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Všeobecné obchodné podmienky, kontakty

1. Vydavateľstvo vystaví faktúru do
3 dní po vystavení objednávky
produktu (článku, banneru).
2. V zmysle § 31 – 36 zákona
o účtovníctve č. 431/2002 Z. z.
v platnom znení v prípade súhlasu
bude klientovi na uvedenú adresu
zaslaná elektronická faktúra vo
formáte pdf, ktorá bude spĺňať
všetky náležitosti fakturačného
dokladu v zmysle § 75 a 76
zákona o DPH č. 222/2004 Z. z.
v platnom znení.
3. Objednávateľ je povinný
uhradiť faktúru vystavenú
vydavateľstvom do 14 dní od
dátumu jej vystavenia. Bankové
spojenie vydavateľstva je
uvedené na faktúre.
4. V prípade omeškania
objednávateľa s úhradou
faktúry je vydavateľstvo
oprávnené uplatňovať si
voči objednávateľovi úrok
z omeškania vo výške 0,05 %
z fakturovanej sumy za každý deň
omeškania a zároveň nezaradiť
do pripravovaných titulov ďalšiu
objednanú inzerciu.
5. Bankové poplatky a prípadné
kurzové rozdiely spojené
s úhradou faktúry znáša
objednávateľ.

6. Objednávateľ môže zaslať
objednávku faxom alebo
mailom, ale do piatich dní je
povinný zaslať vydavateľstvu jej
originál doplnený podpisom.
7. Reklamácie sa prijímajú do 14
dní od zverejnenia inzerátu.
8. Vydavateľ si vyhradzuje právo
neuverejniť inzerát, ktorý by
bol v rozpore s etikou alebo by
poškodzoval jeho záujmy.
9. Objednávateľ berie na vedomie,
že príplatok za požadované
umiestnenie je 10 % z ceny
inzercie.
10. Objednávateľ berie na vedomie
skutočnosť, že storno poplatky
za odstúpenie od objednávky
sú:
a) 50 % pri stornovaní pred
oficiálnym termínom uzávierky
objednávok,
b) 100 % pri stornovaní po
oficiálnom termíne uzávierky
objednávok.
11. V prípade neuhradenia
faktúry v termíne splatnosti si
vydavateľ vyhradzuje právo na
doúčtovanie poskytnutej zľavy.
12. Objednávateľ má právo na dve
korektúry podkladov k inzercii
(napr. zmeny v texte a grafike)
v zlome. V prípade dodania

hotových inzertných podkladov
od objednávateľa vydavateľstvo
Astor Slovakia nezodpovedá za
jazykovú úpravu danej inzercie.
13. V prípade, že objednávateľ
nedodá podklady k inzercii do
termínu uzávierky, vydavateľ
má právo použiť podklady
objednávateľa už uverejnené
v minulosti.
14. Pri výrobe inzerátu vydavateľom
je odmena za výrobu stanovená
na 10 %.
15. 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.
16. Vydavateľ nezodpovedá za
kvalitu uverejnenej inzercie
v prípade dodania iného
podkladu ani za kvalitu
v prípade nedodania vhodného
formátu.

KONTAKTY
Fakturačná adresa:
ASTOR Slovakia s.r.o.
Benediktiho 5
BRATISLAVA 811 05
Slovenská republika
IČO: 36218146
IČ DPH: SK2020162078

Otázky:
+421 905 565 254
+421 905 565 253
info@lexikon.sk
astor.slovakia@lexikon.sk

Redakcia:
+421 915 743 944
redakcia@lexikon.sk

Podpora:
webmaster@lexikon.sk

Marketing:
+421 905 565 254
marketing@lexikon.sk
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