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POKYNY A CENNÍK INZERCIE NA STRÁNKE WWW.ARCHERY3D.SK PRE ROK 2020! 

Názov občianskeho združenia:  Slovenská lukostrelecká asociácia 3D  

Adresa:     Juraja Jánošíka 881/21, 01303 Varín   

zastúpená:      Ing. Peter Málek, predseda združenia  

IČO:      36075809 

internetová stránka:   www.archery3D.sk 

 

Stránka www.archery3d.sk slúži hlavne pre členskú základňu lukostrelcov SLA3D na kompletnú 

komunikáciu so svojimi členmi. Stránka zverejňuje informácie o súťažiach, výsledkoch, členskej 

základni, informácie o činnosti SLA3D apod. 

Stránku navštevuje úzky segment lukostrelcov zaujímajúcich sa o 3D lukostreľbu. Inzercia na 

stránke je preto zaujímavá najmä pre predajcov lukostreleckých potrieb.  

Formáty pre desktopovú verziu stránky:  
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Cenník inzercie na archery3d.sk:  

 Titul nad bannerom: Rozmer: Zobrazovacie 

zariadenia: 

Cena na rok: 

BANNER 1 Hlavný partner SLA3D 300 px  x 150 px desktop (PC) – 

áno, mobily – áno 

homepage 

290 EUR 

BANNER 2 Odporúčame 150 px x 150 px desktop – áno 

mobily – áno, 

spodná časť 

130 EUR 

BANNER 3, 4 Odporúčame 150 px x 150 px desktop – áno 

mobily – áno, 

spodná časť 

90 EUR 

BANNER 5, 6, 7... Odporúčame 150 px x 150 px desktop – áno 

mobily – áno, 

spodná časť 

45 EUR 

Nad bannerom je uvedené pre zvýšenie dôveryhodnosti text „Hlavný partner SLA3D“, alebo 

„Odporúčame“.  

Zobrazenie inzerátov v mobilnej verzií stránky: 

V mobilnej verzií sa banner 1 vždy zobrazuje v hornej časti stránky a bannery 2,3,4 sa budú 

zobrazovať v spodnej časti stránok.   
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PRÍPLATKY:  

V prípade, že inzerentom nebude spoločnosť, ktorej činnosť je priamo spojená s lukostreleckou 

činnosťou, bude jej účtovaný príplatok vo výške 100 %.  

 

V prípade, že o Banner číslo 1 bude v prvom kole viacero záujemcov, vyzvú sa po prvom kole 

žiadatelia o inzerciu o navýšenie svojej ponuky. Následne vyššia cenová ponuka bude akceptovaná. 

V prípade, že nik svoju ponuku nenavýši, akceptovaná bude objednávka, ktorá prišla v prvom kole 

skôr.  

 

BONUSY:  

Pre inzerentov ponúkame nasledovné BEZPLATNÉ bonusy:  

A/ Logo inzerenta bude zverejnené na bodovacích tabuľkách (bodovačkách) na všetkých súťažiach 

Slovenského pohára SLA 3D 2020 a na Majstrovstvách Slovenska SLA 3D 2020.  

                            

 

 

 

 

Reklama na  

“bodovačkách” : 

 

 



                      SLOVENSKÁ LUKOSTRELECKÁ ASOCIÁCIA 3D 
 

- 4 - 
 

B/ Logo inzerenta bude zverejnené na „propagačnej plachte“ na všetkých súťažiach Slovenského 

pohára SLA 3D 2020. 

 

  

 

NOVINKA – reklama emailom (Priame oslovenie každého z účastníka súťaží  textovou / 

bannerovou reklamou).  

Do konca marca 2020 spustíme funkcionalitu, ktorá zabezpečí, že sa budú odosielať emaily 

všetkým účastníkom súťaží deň pred ukončením možnosti prihlasovania sa na súťaže. Budú 

upozorňovať hlavne zábudlivcov, že sú prihlásení na konkrétnu súťaž, dostanú tam presné 

informácie o mieste súťaženia apod. Za rok sa odošle cca. 6000 takýchto emailov výhradne len 

prihláseným súťažiacim na všetky druhy súťaží, ktoré sú uvedené na našej stránke.  

V spodnej časti emailu umožníme vložiť textovú reklamu, prípadne banner pre inzerenta (možné 

propagovať svoju činnosť, tovar apod. ).  

Úvodná zavádzacia cena za ročné zasielanie reklamy je 150 EUR. Reklamu je možné zmeniť si 4x 

do roka.  
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Suma za inzerciu bude vyfakturovaná s daňovým dokladom pre inzerenta.  

 

Cenník inzercie je platný od 17.1.2020 do vydania novej verzie. Nie sme plátcami DPH.  

 

UZÁVIERKA:  

Uzávierka záujemcov o inzerciu je 25.1.2020. Záujemci, ktorí sa ozvú pre daný formát banneru ako 

prví, budú akceptovaní prioritne.  

 

V Myjave 17.1.2020 

 

Kontaktná osoba objednania inzercie a fakturáciu: 

Ing. Peter Málek – predseda, hospodár SLA 3D 

malek@ archery3d.sk, mobil: 0944/644533 

  


