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Možnosti spolupráce
Aké príležitosti ponúka projekt #ObjavUdržateľnéSlovensko pre nových partnerov?

Inzercia
Prepojte svoju značku/business či udalosť s unikátnym projektom, ktorý sa špecializuje na
udržateľný cestovný ruch vo všetkých regiónoch Slovenska. Jedinečná príležitosť pre všetkých,
ktorí chcú cieliť na ekologicky zmýšľajúce publikum vyhľadávajúce nové trendy, regionálne
špeciality, netradičné, kulinárske zážitky alebo kultúrne vyžitie.
Prednosti:
•
•
•

oslovenie domáceho i českého publika
obsah tvorený priamo rodákmi z celého Slovenska a špecialistami na regionálny
cestovný ruch z turistických informačných centier
prvý a zároveň jediný projekt svojho druhu na Slovensku

Popis inzercie na
udrzatelneslovensko.sk

Ponuková cena

Dĺžka trvania kampane

bannerová reklama – rôzne
veľkosti, plošné zacielenie (na
hlavnej stránke, v rubrikách,
článkoch)

individuálne stanovená

podľa požiadaviek klienta

umiestnenie bannerového
obrázku s ľubovoľným textom a
odkazom na hlavnej stránke
(najsledovanejšie pozície)

individuálne stanovená

podľa požiadaviek klienta

PR článok* (dodaný klientom /
spracovaný redakciou
udrzatelneslovensko.sk na
mieru)

80 € / 160 €

trvalé umiestnenie

reklamné oznámenie v článku
(do 250 znakov, možnosť
vloženia odkazu)

25 €

trvalé umiestnenie

rozhovor* (vedený redakciou
udrzateľneslovensko.sk,
spracovaný do textovej podoby)

160 €

trvalé umiestnenie
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obsahový špeciál* (3x článok,
vr. reklamného oznámenia)
spracovaný redakciou
udrzatelneslovensko.sk na
mieru

360 €

trvalé umiestnenie

pozvánka na akciu/udalosť*
(spracovaná do podoby článku)

60 €

jednorazovo

* Súčasťou týchto inzertných služieb je tiež promo príspevok na sociálnych sieťach patriacich k
projektu #ObjavUdržateľnéSlovensko.

Mediálna spolupráca
Špecifický druh spolupráce vhodný pre subjekty, ktoré majú záujem o intenzívnu formu
spolupráce spojenú s propagáciou na viacerých úrovniach. Ideálny variant pre ubytovacie
zariadenia, reštaurácie, kúpeľné a remeselné podniky, športovo-rekreačné zariadenia,
usporiadateľov kultúrno-spoločenských akcií, výrobcov tradičných produktov, poskytovateľov
turistických služieb, organizácie cestovného ruchu a ďalšie mestské či štátne inštitúcie (múzeá,
národné parky, arboréta …).
Prednosti:
•
•

•

online základňa nielen portálu udrzatelneslovensko.sk, ale aj na sociálnych sieťach a tiež
partnerských weboch
zázemie vybraných kamenných turistických informačných centier v rámci celého
Slovenska (vhodné na propagáciu tlačených materiálov alebo odporúčania od
pracovníkov turistických informačných centier)
mediálne prepojenie s projektom #ObjavUdržateľnéSlovensko tiež na popularizačných a
informačných akciách (v médiách, na univerzitných prednáškach, konferenciách či iných
verejných vystúpeniach zakladateľov projektu)
Popis mediálnej spolupráce

Ponuková cena / dĺžka trvania
kampane

celoročná prezentácia formou partnerstva*. Zahŕňa:
•
•
•

publikáciu vašich tlačových
správ/článkov/videí
možnosť využitia bannerovej reklamy na
najsledovanejších pozíciách
zaradenie vášho loga medzi partnerov (ako
na webe, tak aj na prezentačných či iných
materiáloch)

individuálne stanovená / 1 rok
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•

•

•

•

možnosť využitia vybraných turistických
informačných centier pre vašu cielenú
propagáciu (po dohode)
návšteva redakčného tímu
udrzateľneslovensko.sk priamo u vás
(spracovanie rozhovoru, fotoreportáže atp.)
mediálna prestíž, propagácia, zviditeľnenie
vašej organizácie pri prezentácii projektu
#ObjavUdržateľnéSlovensko v médiách, na
prednáškach, konferenciách či iných
verejných vystúpeniach zakladateľov projektu
a ďalšie

krátkodobá intenzívna propagácia vášho
produktu/služby/značky – online*. Zahŕňa:
•

•

publikáciu vašich tlačových správ/článkov/videí
• publikáciu PR článkov/rozhovoru redakcií
udrzateľneslovensko.sk
možnosť využitia vybraných turistických
informačných centier pre vašu cielenú propagáciu
(po dohode)

individuálne stanovená / štvrťrok alebo
polrok

* Súčasťou týchto služieb je tiež promo na sociálnych sieťach patriacich k projektu
#ObjavUdržateľnéSlovensko.

Materiálna či iná podpora
Disponujete zaujímavým produktom/službou/značkou, ktorý má kladný vzťah k životnému
prostrediu, ekológii či udržateľnosti? Venujte váš darčekový poukaz, zľavový kupón, zážitok,
originálny produkt či iný hmotný/nehmotný predmet projektu #ObjavUdržateľnéSlovensko.
Odmeniť sa vám môžeme reportážou, rozhovorom, recenziou, … priamo z vašej firmy alebo
zaradíme vašu značku medzi TOP tipy na navštívenie v najbližších turistických informačných
centrách.
Prednosti:
•
•
•

redakčný tím môže prísť priamo za vami
možnosť kombinácie vašej propagácie v online prostredí a tiež na najbližších turistických
informačných centrách (ďalej len „TIC“)
jedinečná forma vašej propagácie, ktorá na Slovensku nemá obdobu
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Príklad ponuky zo strany klienta

bezplatné využitie vašej služby (napr.
ubytovanie, kulinársky zážitok, vstup na
akciu/udalosť, športové aktivity)

Príklad protihodnoty zo strany
udrzatelneslovensko.sk*
reportáž z vámi poskytnutej služby doplnená
fotografiami (popr. videom), doplnená o rozhovor s
prevádzkovateľom alebo seriál článkov a ďalej
podľa dohovoru
možnosť kombinácie súťaží pre čitateľov

bezplatné darovanie vášho produktu (napr.
suvenír, regionálna špecialita, remeselný
výrobok)

recenzie/test produktu doplnený fotoreportážou
(popr. videom) alebo seriál článkov doplnený o
rozhovor s výrobcom a ďalej podľa dohovoru
možnosť kombinácie súťaží pre čitateľov

významná zľava na vaše produkty/služby či iná
ponuka

podľa dohovoru

Príklad materiálnej či inej spolupráce: cestovná kancelária Adventoura Slovakia venovala
redakcii udrzatelneslovensko.sk jednu zo svojich sprievodcovských služieb – „pozorovanie
medveďov vo voľnej prírode“. Tím udrzatelneslovensko.sk z tohto výletu zaobstaral
fotoreportáž, videá, pripravil 2 články, spracoval rozhovor s horským sprievodcom a následne
podľa dohody s cestovnou kanceláriou spracované výstupy publikoval podľa vopred
odsúhlaseného harmonogramu.
* Súčasťou týchto služieb je tiež promo na sociálnych sieťach patriacich k projektu
#ObjavUdržateľnéSlovensko.
Špeciálna ponuka pre vzdelávacie inštitúcie, organizácie cestovného ruchu či iné
štátne/mestské organizácie
Máte záujem podporiť projekt #ObjavUdržateľnéSlovensko zo svojej inštitucionálnej pozície?
Radi by ste prepojili svoju značku s projektom podporujúci udržateľný cestovný ruch, tradície,
remeslá a miestne kultúrno/regionálne špecifiká?
Tím udrzateľneslovensko.sk vám ponúka:
•
•
•

možnosť vystúpiť s prednáškou, seminárom o projekte a súvisiacej problematike
rozvoj moderných oblastí cestovného ruchu - agroturistika, ekoturistika, vidiecka turistika
atp.
možnosť navrhnutia cielenej prezentácie vašej inštitúcie smerom k udržateľnosti

Pre viac informácií neváhajte sa obrátiť priamo na nášho garanta v tejto oblasti:
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PaedDr. Ivona Fraňová, PhD., Tel.: +421 911 705 760, E-mail: franova@infoslovak.sk,
franova@aices.sk

Individuálna ponuka
Nie sú pre vás vyššie uvedené príležitosti spolupráce vyhovujúce? Máte záujem prepojiť vašu
značku s #ObjavUdržateľnéSlovensko, ale požadujete individuálne riešenie šité na mieru vašim
potrebám?Neváhajte nás kontaktovat.
Kontaktná osoba: Ing. Lukáš Žaludek, Tel.: +420 737 756 713, E-mail:
lukas.zaludek@ekotema.cz
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Pridaná hodnota projektu
Unikátna česko-slovenská spolupráca s potenciálom oslovenia
až 16 miliónov návštevníkov.

Ekologické bohatstvo Slovenska v ekoturistike, kultúre,
gastronómii, ubytovacích službách či remeslách.

Zázemie slovenských turistických informačných centier a ďalších
významných organizácií cestovného ruchu na Slovensku.

Oficiálna podpora zo strany inštitúcií štátnej správy – napr.
MZV.sk, Minzp.sk

Prvý projekt svojho druhu na Slovensku.
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