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Cenník reklamného priestoru Mestskej informačnej kancelárie Poprad – platný od 1.2.2023 (- uvedené ceny sú bez DPH)

TYP REKLAMY Cena Pozícia / Umiestnenie Link

A1) Veľký obdĺžnik 1,50 € / deň 7 dní titulná stránka webu

A2) Malý obdĺžnik 1,00 € / deň 7 dní titulná stránka webu

1,00 € / deň 7 dní titulná stránka webu

C1) TOP Atraktivita 0,70 €/ deň 60 dní podstránka ATRAKTIVITY

C2) TOP Športy 0,70 €/ deň 60 dní podstránka ŠPORT

C3) TOP Relax 0,70 €/ deň 60 dní podstránka RELAX

C4) TOP Gastro 0,70 €/ deň 60 dní podstránka GASTRONÓMIA

C5) TOP Ubytovanie 0,70 €/ deň 60 dní podstránka UBYTOVANIE

1,00 € / deň 7 dní Námestie sv. Egídia 43/86, Poprad – interiér

Paušálny poplatok
10-sekundový spot 150,00 eur/ mesiac

Kino Tatran Poprad
15-sekundový spot 200,00 eur/ mesiac
20-sekundový spot 250,00 eur/ mesiac

15-sekundový spot 0,20 € / 1 divák

Grafická úprava podkladov do požadovaných rozmerov a formátu: 20,00 € jednorázový poplatok

* Ku každej objednanej forme reklamy ponúkame ako bonus zdarma jeden špeciálny príspevok publikovaný resp. zdieľaný na stránke VisitPoprad.sk na sieti Facebook!

Minim. 
interval

Poznámky a technické 
požiadavky

Reklama na internetovej 
stránke 
www.VisitPoprad.sk *

A) Podujatie na titulnej 
stránke webu

https://www.visitpoprad.sk/ 

Ilustračné fotografie a digitálne plagáty 
spolu s podrobnými informáciami je 
potrebné zaslať mailom na adresu 

web@visitpoprad.sk

https://www.visitpoprad.sk/ 

B) Sponzorovaný článok na titulnej stránke  v časti 
AKTUALITY

https://www.visitpoprad.sk/ 

C) Topovaný objekt na 
podstránke

https://www.visitpoprad.sk/atraktivity/ 

https://www.visitpoprad.sk/sport/ 

https://www.visitpoprad.sk/relax/ 

https://www.visitpoprad.sk/kde-sa-najest/ 

https://www.visitpoprad.sk/ubytovanie/ 

Reklamný priestor na na 
obrazovke v interiéri 
MIK Poprad *

Leaderboard 1920x1080 px (na šírku); 
.JPG/.JPEG/.PNG/.GIF/.SWF; striedanie s 
videospotmi, kino-upútavkami a iným 

obsahom - zaslať na adresu 
web@visitpoprad.sk

Reklama na plátne v 
Kine Tatran *

DCP formát Flat (1998 × 1080 or 3996 × 
2160) alebo Scope (2048 × 858 or 4096 

× 1716) - zaslať na adresu 
kino@visitpoprad.skÚhrada v závislosti od 

počtu divákov
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