
ZACIEĽTE SVOJU KAMPAŇ NA DÔLEŽITÚ CIEĽOVÚ SKUPINU, KTORÚ STE ZATIAĽ NEZASIAHLI!

 je najnavštevovanejší  
spravodajský portál v maďarskom jazyku na Slovensku.*

Maďarčina je materinský jazyk pre 462 175 osôb na Slovensku (8,48% obyvateľstva) 
 Dokážeme zacieliť viac ako tretinu maďarsky hovoriacej populácie na Slovensku 163 402 (RU) ujszo.com a vasarnap.com.*  

Zásah stránok ujszo.com a vasarnap.com a ich  podstránok spolu je 465 288 maďarsky hovoriacich reálnych užívateľov(RU).* 
Počet zobrazení stránky ujszo.com a vasarnap.com bolo spolu 10 268 955 (PV)  

za mesiac október  2022.

Duel – Press

Platný od 01.01.2023

ONLINE REKLAMY NA UJSZO.COM A VASARNAP.COM

* Zdroj : IABmonitor - IAB Slovakia - Gemius: 2022-10-01 - 2022-10-31

78 138  
FB followerov

CENNÍK ONLINE



CENNÍK ONLINE REKLAMY UJSZO.COM A VASARNAP.COM
BANNERY

Typ Rozmer Min. objednávka DESKTOP+MOBIL CPT Spolu bez DPH

BRANDING GATE 50 000 imp. desktop 18,00 €  900,00€

BRANDING MEGABOARD 1225 x 250 100 000 imp. desktop 18,00 € 1800,00 €

INTERSCROLLER 100 000 imp mobil 18,00 € 1800,00 €

DOUBLE SQUARE 300 x 600 100 000 imp.  14,00 € 1400, 00 €

SQUARE 300 x 300 200 000 imp.   12,00 € 2400, 00 €

SQUARE + VIDEOEXPAND 100 000 imp.  22,00 2200, 00 €

SUPER 300 x 60 50 000 imp.   6,00 € 300, 00 €

STICKER 50 000 imp.   6,00 € 300, 00 €

NATÍVNE VIDEO – NATÍV
Natív = Obsah je vytvorený na základe zadania a cieľov inzerenta, avšak redakciou vydavateľa.  

Redakcia má vplyv na obsah článku. Jeho výslednú podobu schvaľuje inzerent.

Formát/umiestnenie Garantovaný počet  
impresií (zobrazení) DESKTOP+MOBIL CPT Cena spolu bez DPH

Produkcia videa. Formát square + 
videoexpand/ Hlavná stránka  

a podstránky ujszo.com a vasarnap.com*
100 000 imp.  45, 00 € 4500 €

*Cena obsahuje výrobu videa, uverejnenie videa aj video článok (nadpis + perex + video) redakcie na ujszo.com a vasarnap.com.

Formát/umiestnenie Garantovaný počet  
videní DESKTOP+MOBIL Cena spolu bez DPH

Produkcia videa. Formát square + videoexpand 
/ Hlavná stránka a podstránky ujszo.com, 
vasarnap.com, FB, YouTube, weby NMH**

30 000  5600 €

* Cena obsahuje výrobu videa, uverejnenie videa, garantovaný počet videní aj video článok (nadpis + perex + video) redakcie na ujszo.com a vasarnap.com. 
** Zacielené na cieľovú skupinu na južnom Slovensku.



CENNÍK ONLINE REKLAMY UJSZO.COM A VASARNAP.COM

ŠPECIÁLNY PROJEKT
SPONZOROVANÉ VIDEÁ -  ŠPECIÁLNA SPOLUPRÁCA –  

„KIEMELT EGYÜTTMŰKÖDÉS“

Za takýto obsah je zodpovedná redakcia a posledné slovo pri výbere, schválení tém a 
spracovaní má vždy vedenie redakcie. V rámci partnerstva pri tvorbe reklamy môže 

inzerent navrhnúť témy, ktoré redaktori spracujú, avšak nie sú pre redaktorov záväzné.

Formát/umiestnenie Garantovaný počet  
impresií videa DESKTOP+MOBIL Cena spolu 

bez DPH*

Produkcia videa.  
Uverejnenie videa na 

hlavnej stránke a 
podstránkach ujszo.
com a vasarnap.com

100 000      3100, 00 €

* Cena obsahuje výrobu videa, uverejnenie videa, garantovaný počet videní aj video článok  
(nadpis + perex + video) redakcie na ujszo.com.

** Zacielené na cieľovú skupinu na južnom Slovensku.

SEO spätné odkazy  Cena za 1 odkaz 

1 odkaz 50 €

Status na sociálnych sieťach Cena za status

1 status (alebo zdieľanie)  300 €

PR ČLÁNOK  (Reklama „ Reklám“)
Toto označenie sa používa pri príspevkoch, ktoré sú platené 
a kontrolované inzerentom. Za tvorbu takýchto príspevkov 
je zodpovedný inzerent a nie sú redakčným obsahom. 
Redakcia sa nijakým spôsobom nepodieľa na ich tvorbe a 
nezodpovedá za ich obsah. Vysvetlivky pre používateľov

PR článok  TOP 1
Uverejnenie PR článku* v pozícii TOP 1*na ujszo.com a vasarnap.com

1x uverejnenie Pozícia TOP 1*     700€  

*Desktop+mobil.  Článok uverejnený v pozícií TOP 1 min. 24 hodín. 
Potom v archíve.

Uverejnenie PR článku* v pozícii TOP 1* so zdieľaním na 
FB  a boostingom na sociálnej sieti FB/IG (ujszo.com/
vasarnap.com)     1000 €

* Desktop+mobil.  Článok uverejnený v pozícií TOP 1 (24 hodín). Potom 
v archíve. 

PR článok* (TOP 2-3 ) 
Uverejnenie PR článku* v pozícii TOP 2-3 na ujszo.com a vasarnap.com

1 uverejnenie    500 €

* Desktop+mobil. Potom v archíve.

PR článok* TOP 2-3 + Sociálne siete
Uverejnenie PR článku* v pozícii TOP 2-3 na ujszo.com a vasarnap.com 
so zdieľaním na sociálnej sieti FB/IG ujszo.com/ vasarnap.com

1 uverejnenie                                    800 €

* Desktop+mobil. Potom v archíve.



CENNÍK ONLINE REKLAMY UJSZO.COM A VASARNAP.COM

Počet impresií, uverejnenie reklamy na ujszo.com a vasarnap.com ako aj zdieľanie reklamy na sociálnych sieťach sa nastavuje podľa dohody s klientom.

Bannery vo formátoch gif . / html5 / jpg . / png . / maximálna veľkosť 150 kB , alebo podľa dohody.

CPT Cost Per Thousand (cena za tisíc).  
Vyjadruje cenu za tisíc impresií (zobrazení reklamného formátu).

Pre akékoľvek požiadavky na neštandardné formáty bannerov, ktoré nie sú uvedené v cenníku, platia ceny dohodou, na základe konkrétneho zadania a po 
odsúhlasení vopred zaslanej ukážky kreatívy.

DUEL PRESS s.r.o ., neakceptuje podklady v rozpore s týmto cenníkom alebo "Pravidlami pre kreatívne stvárnenie reklamných formátov zobrazených na 
internete" dostupnými na webovej adrese Asociácie internetových médií (AIM). Objednaním reklamy zadávateľ akceptuje Všeobecné obchodné podmienky 

DUEL PRESS s.r.o . uverejnené na web stránke www.ujszo.com

KONTAKT: DUEL - PRESS, s.r.o,  
Bajkalská 19/B, 821 01 Bratislava 3,
e-mail: reklama@ujszo.com 
sales@duelpress.skDuel – Press

Ceny sú uvedené bez DPH
Cenník je platný od 01.01.2023

Záväznú objednávku poslať najneskôr 5 pracovných dní  
pred začiatkom kampane, inak sa rezervácia automaticky ruší.

NATÍVNY ČLÁNOK - NATÍV
Natív  = Reportáž, alebo napísanie článku redaktorom s umiestnením článku na ujszo.com s fotografiami a/alebo videom dodaným 
klientom. Obsah je vytvorený na základe zadania a cieľov inzerenta, avšak redakciou vydavateľa.  
Redakcia má vplyv na obsah článku. Jeho výslednú podobu schvaľuje inzerent. 

Redakčná práca, uverejnenie na ujszo.com a vasarnap.com  so zdieľaním na FB/ IG (ujszo.com/vasarnap.com):                          1500 €

ĎALŠIE MOŽNOSTI
Komerčný kvíz, anketa, súťaž (podklady dodané klientom) 500 €

Podcasty na vyžiadanie

Špeciálny projekt na vyžiadanie


