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Magazín MojaVýživa vznikol v  auguste 2015 s  cieľom 
prinášať užitočné a praktické informácie a edukovať ľudí v 
oblasti výživy, stravovania a zdravého životného štýlu.

V priebehu 4 rokov sme čitateľom priniesli cez 340 obsa-
hových článkov, stovky normostrán textu a užitočných ti-
pov. V publikačnej činnosti pravidelne pokračujeme a získa-
vame nových návštevníkov i fanúšikov.

1. NATÍVNY PR ČLÁNOK

Natívny PR článok  súvisiaci s  obsahom nášho mag-
azínu používatelia nevnímajú ako násilný formát 
reklamy. Produkty alebo služby klienta sú vnímané skôr 
ako odporúčania / rady. 

Článok by mal byť tiež optimalizovaný na určité kľúčové 
slovo, aby prinášal návštevnosť nielen jednorazovo, ale 
aj v dlhodobom horizonte Samozrejmosťou sú spätné 
odkazy s preklikom na stránku / konkrétne produkty.

Príklad realizovaného PR článku.

182 €
bez DPH

Za trvalú publikáciu článku

2. NATÍVNA BANEROVÁ REKLAMA NAD ČLÁNKOM 

Top pozícia na magazíne - reklama sa zobrazí nad každým článkom (nad 
perexom a nadpisom článku). V mobilných zariadeniach sa táto reklama 
tiež zobrazí ešte nad obsahom, takže ju uvidí každý návštevník článku. 
Bannerová alebo aj textová reklama sa viditeľne zobrazí každému čitateľovi.

Je možné nastaviť úzke cielenie zobrazovania a  rôzne druhy bannerov. 
Príklad – predávate produkty súvisiace so zdravou výživou, tak zobrazo-
vanie reklamy nastavíme v   článkoch súvisiacich s  výživou, chudnutím, 
zdravým životným štýlom. A ak máte produkty súvisiace s ochoreniami/
chorobami/liečbou, tak sa bude reklama zobrazovať len nad článkami týka-
júcich sa ochorení. Športové pomôcky, doplnky zasa pri cvičení a podobne.

482 €
bez DPH

Na 1 mesiac

Zľava vo výške 15 % 
sa poskytuje pri 
umiestnení na 
2 mesiace a viac.

3. NATÍVNA BANEROVÁ REKLAMA V ČLÁNKU 

Reklama, ktorá sa zobrazuje priamo v článku – v rámci obsahu. Štan-
dardne sa automaticky zobrazuje pod 8. odstavcom článku. Je možné 
si zvoliť ľubovoľné umiestnenie pod 6. – 10. odstavcom. 

Aj v tomto prípade je možné nastaviť rôzne cielenie a nasadiť viacero 
reklám (v prípade potreby). To znamená, že pri každej kategórií článkov, 
sa môže zobrazovať iný produkt / služba. Všetko tak, aby to tematicky 
súviselo s obsahom článku. Reklamná plocha sa zobrazuje vo všet-
kých zariadeniach.

350 €
bez DPH

Na 1 mesiac

Zľava vo výške 15 % 
sa poskytuje pri 
umiestnení na 
2 mesiace a viac.

Informácie o návštevnosti a používateľoch

2 000+ návštevníkov denne

57 000+ unikátnych užívateľov mesačne 

127 000+ zobrazení stránky mesačne

3 900+ fanúšikov na Facebooku

ZADARMO zdieľanie a propagácia na Facebooku 
v hodnote 37 €.

Zľava vo výške 20 % sa poskytuje pri publikácii 
2+ natívnych článkov.

V prípade potreby vieme zabezpečiť profesionálne 
vytvorenie natívneho PR článku agentúrou TEXTO = 
130 € bez DPH. S kvalitou a efektivitou ich článkov 
máme pozitívne skúsenosti.
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4. BANEROVÁ REKLAMA
V PRAVOM SIDEBARE

Reklama, ktorá sa zobrazuje vo vrchnej 
časti vedľa článku vpravo a zároveň aj 
na titulnej stránke magazínu. 

Reklamná plocha sa môže zobrazovať 
aj vo výpise článkov v  jednotlivých 
kategóriách. Rozmerovo najväčšia 
plocha, zobrazujúca sa naprieč všet-
kými stránkami webstránky, ktorú je 
možné zafixovať tak, aby ju používateľ 
videl trvalo.

316 €
bez DPH

Na 1 mesiac

5. CIELENÁ NÁVŠTEVNOSŤ PRIAMO NA PRODUKTY

Vieme zabezpečiť niekoľko stoviek až tisícok preklikov, ktoré sú presne cielené na vaše produkty. Ide o kvalitný 
traffic - návštevníci sú v pokročilom štádiu rozhodovania. V porovnaní s inými formátmi je možné docieliť naj-
lepší konverzný pomer a výsledky. 

AKO TO FUNGUJE?

Máme množstvo článkov a stránok, ktoré sú dlhodobo vyhľadávané a čítané. Obsahujú rôzne kľúčové slová, 
produkty a názvy, z ktorých je možné odkazovať na váš e-shop. Prejdeme náš obsah a vhodne umiestnime 
odkazy smerujúce na vaše produkty alebo súvisiace kategórie.

Navyše, aj existujúce odkazy v článkoch nasmerujeme na váš e-shop počas trvania kampane. V podstate ide 
o prenájom nášho obsahu na vaše obchodné ciele. Získate množstvo natívnych článkov počas priebehu spo-
lupráce. Tento typ reklamy je vhodný hlavne pre väčšie e-shopy, ktoré majú širší sortiment produktov.

794 €
bez DPH

Na 1 mesiac

Minimálny odber sú 3 mesiace, kvôli rozsiahlym nastaveniam a  zásahom na našej 
strane pred samotným spustením kampane.

Zľava vo výške 20 % sa poskytuje pri umiestnení na 6 a viac mesiacov.

Za príplatok 82 € € je možné nas-
taviť fixné zobrazovanie reklamy (pri 
čítaní článku, a teda posúvaní stránky 
nižšie, bude mať používateľ reklamu 
stále viditeľnú).

Zľava vo výške 15 % sa poskytuje pri 
umiestnení na 2 mesiace a viac.
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