
Rok 2021  

v mediálnom dome  



V roku 2021 sa podarilo v našom mediálnom dome uskutočniť veľa pozitívnych 

zmien a tým docieliť a dodať veľké množstvo úspešných kampaní a noviniek. 
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Pravda je bezkonkurenčne najpredávanejší mienkotvorný denník na Slovensku.  

239-tis. čitateľov 
denne 

21 203 ks 
denný predaný náklad 

5,4 % populácie 
nás číta 
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Upevnili sme pozíciu Pravda.sk medzi TOP 5 webmi na slovenskom internete. 

2 391 027 RU* 
mesačne 

418-tis. RU 
mesačne 

183-tis. RU 
mesačne 

Web pravda.sk TOP 5 

Web auto.pravda.sk TOP 1 

Web mediaklik.sk TOP 1 

1 456 376 RU 

mesačn

e 

Web varecha.pravda.sk TOP 1 

mesačne 



Každý deň najaktuálnejšie informácie o slovenských, zahraničných seriáloch, 

filmoch, televíznych ťažiskových šou a influenceroch. Cieľová skupina sú prevažne 

mladí ľudia, ktorí sa zaujímajú o rebríčky, recenzie, tipy na pozeranie,... 

 

Čoskoro pribudne sekcia Gaming 

182 633 
RU 

708 463  
PV 

https://www.mediaklik.sk


1,2-mil. RU 
na SR 

Vďaka spolupráci s MALL.TV vytvárame 

originálne koncepty na mieru klientov.  

 

Máme takto možnosť vytvárať unikátne 

Cross-mediálne kampane,  

kde viete osloviť a zasiahnuť diváka  

v obrazovej aj písanej forme.  

2-mil. 
prehratí spolu 

Spolupráce na mieru 



Superbranding 

Exkluzívny formát umiestnený na hlavnej 

stránke Pravda.sk + Mediaklik.sk 

Vďaka svojmu umiestneniu je viditeľnejší 

a výkonnejší.  

Ako môže byť vaša reklama vo formáte superbranding zobrazená na stránke 

Pravda.sk, môžete vidieť 

Kliknutím na tento box 

Formát dosahuje CTR na úrovni až 1,2 % 

http://www.pravda.sk/
http://www.mediaklik.sk/
https://g.pravda.sk/kreativy/test/superbranding/test_hp_video.html?utm_medium=email&utm_campaign=website&utm_term=prx&utm_source=nwslttr


Mobilný branding 

Formát, ktorý sa dokáže zobrazovať na všetkých stránkach 

našich webov. Bočná časť ostáva viditeľná počas celého 

prezerania a listovania stránok.  

 

Zabezpečíme Vám tak 100 % viditeľnosť  

a vysokú mieru preklikov. 

Najviditeľnejší reklamný formát s najvyššou mierov preklikov! 



Ukážky špeciálnych projektov  



• 12 000+ prečítaní 

• publikované na Varecha.sk a na Pravda.sk 

• Print verzia bola publikovaná v magazíne 

Varecha, ktorý je vložený ako príloha v denníku 

Pravda 

Natív, ktorý spája ONLINE + PRINT + TV reláciu 

 

V oboch článkoch je upútavka na TV reláciu Celebrity s Varechou  

na TV Varecha, kde je hlavný hosť relácie Jozef Vajda. Spolu  

s profesionálnym kuchárom pripravuje jedlá z produktov  

od nášho klienta. 

 

Preklik na článok 

https://varecha.pravda.sk/magazin/rastlinne-nahrady-masa-nesutazia-s-masom-ponukaju/17948-clanok.html


Po publikovaní oboch článkov v Online aj Printe nasleduje naša relácia 

na TV Varecha - Celebrity s Varechou, ktorú pripravuje a moderuje 

Nora Krchňáková známa aj z TV Markíza. 

90 203 
receptov 

1 456 376 
RU 

12 877 880 
PV 

varecha.sk varechask 
23,5 tis. 186 402 

RU-Real users             PV-Page views 

Zdroj: IAB monitor  

december 2021 



Návrh konceptu, produkcia a realizácia celého 

projektu v priebehu jedného týzdňa. 

Extra epizóda seriálu Chalani z Hôr 

Pozrite si článok a MALL TV reláciu  

na konci článku. 

Preklik na článok 

https://sk.mall.tv/chalani-z-hor/sherpa-rallye-radegast-2021-verzia-4-mp4
https://cestovanie.pravda.sk/ostatne/clanok/605781-ako-sa-bezi-so-60-kilami-piva-po-tatrach-nosici-siahli-na-dno-svojich-sil/


 

• Distribúcia s najpredávanejším mienkotvorným denníkom Pravda 

• Novinky, zaujímavosti, testy, poradňa, technika a iné 

• Najvyšší počet printových predplatiteľov 

• Prepojenie na auto.pravda.sk  

 

• Formát: 12 – 16 strán 

• Autorské zázemie: Tomáš Andrejčák, Martin Domček 

• Možnosť tvorby TV relácií na mieru na MALL TV a TV Pravda 

 

Ďalšie možnosti spolupráce Online, Print, TV 



Súťaž Gólovka s Tiposom 

 
• 15 807-krát hrané v období 3 týždňov 

 

• 7 444 unikátnych hráčov 

 

• súťaž bola prevádzkovaná nami od 

štatútu súťaže, dizajnu, programovania 

až po žrebovanie a odovzdávanie výhier  

 

Svoj mail registrovalo 804 hráčov 



Promo Gólovky 

• promo na sociálnych sieťach a na weboch 

tipos.sk a pravda.sk 

• zapojeným súťažiacim prišiel registračný 

email s ďalšou bannerovou reklamnou 

informáciou TIPOS 



• priamo v tele web stránok 

• na tento formát neplatia žiadne systémy Ad block 

• obrovská vizibilita na desktopoch aj mobilných 

zariadeniach 

 

• maximálny možný počet impresií, ktorý dokáže stránka 

za denné obdobie dodať za zlomok ceny nákupu inej 

reklamnej pozície  

Stabilný banner 



Klientovi sme nadizajnovali a nasadili stabilný banner do sekcie šport počas MS v hokeji 

Stabilný banner 

5 136 428 impresií 

655 464 unique cookies 

17 318 klikov na web klienta 

12 453 clicking users 

0,34 % CTR 

1,90 % unique CTR 

Počas troch týždňov táto stabilka doručila: 



• formát, ktorý sa nedá prehliadnuť 

• zaručuje vysokú mieru preklikov, 

• frekvencia max. 1xUV za deň 

Pop-up Interstitial 

CTR na úrovni 4,8 % 



Podcasty 

• Možnosť vložiť Voice reklamný formát  

s dĺžkou od 10 do 30 sekúnd 

• Mesačná počúvanosť podcastov cez 80-tis. 

 

Streamovanie na najvačších platformách 

ako sú Spotify, Apple Podcasts, Podmaz či 

YouTube. 

 



Video In-Stream 

• Preroll, Midroll, Postroll  

 

• 2 000 000 videoviews mesačne 

• 1 200 000 RU mesačne 

 

• Cielenie na mieru 

• Nonskip funkcia 

 

Cielenie na weby z portfólia OUR MEDIA SR a MALL TV 

 



Microsite pre eshopy, ktoré odprezentovali a predávali ich produkty priamo  

na Pravda.sk a v špeciálnej Vianočnej prílohe denníka Pravda. 

 

Kampaň bola promovaná stabilnými bannermi, ktoré sa zobrazili až 49-mil. krát. 

 

Podpora nákupu zapojením do Vianočnej súťaže. 

 

Promo kampane: bannery na celom portfóliu Pravda.sk, bannery v redakčných 

článkoch, natívne články na tému Vianoce so smerovaním čitateľov na microsite,  

sponzorovaný obsah a promo kampane na našich sociálnych sieťach. 

 

Tipy na vianočné darčeky 
 od 23.11. do 20.12.2021 

180 771 
unikátnych návštev 

Preklik na web 

https://sutaz.pravda.sk/tipy-na-darceky/zeny/


821 523 611 
predaných impresií 

1 597 352 
klikov 

52 241 209 
video spustení 

899 
PR článkov 

154 
natívnych článkov 

Priemerné CTR videá 
3,27% 
post roll 

2,95% 
mid roll 

2,25% 
pre roll 

Priemerné CTR banery 
1,30% 

mobilný branding 

0,55% 
superbranding 

0,48% 
interscroller 

Sumár reklamnýh posolstiev za rok 2021 
Nasledujúce čísla zobrazujú údaje za rok 2021 len od priamych zadávateľov a mediálnych agentúr 



všetkým obchodným partnerom  

a tešíme sa na ďalšie spolupráce  

a novinky, ktoré vám prinesieme  

v roku 2022 

 

V prípade záujmu kontaktujte 

obchodného manažéra kliknutím na  

 

ĎAKUJEME 

tento box 

https://www.pravda.sk/info/8036-inzercia/

