
1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1 Doručenie podkladov na reklamú kampaň je nutné dodať najneskôr 3 dni pred začatím kampane, inak  prevádzko-
vateľ nezaručuje kontrolu dodaných materiálov včas, ako aj si vyhradzuje právo objednávku odmietnúť.

1.2. Materiály musia dodržať presne stanovené rozmery a rozsah.

1.3 Pri neúmerne agresívnych reklamných formátoch si prevádzkovateľ vyhradzuje právo na obmedzenie ich zobraze-
nia užívateľom.

Zároveň s formátmi musí byť dodaná aktívna URL adresa, na ktoré majú formáty odkazovať, pomocou ktorých je 
reklama presmerovaná. 
 
 
PR článok
• bude zobrazený na hlavnej stránke denníka Postoj na tretej pozícií v zozname článkov po dobu 24 hodín; 

v daný deň nebude uverejnený iný PR článok.
• titulok PR článku môže obsahovať maximálne 65 znakov
• perex PR článku môže obsahovať maximálne 140 znakov
• text  PR článku môže obsahovať maximálne 3600 znakov
• 
• 
• PR správu musí pred zverejnením odsúhlasiť obchodné oddelenie denníka Postoj 

PR rozhovor
• bude zobrazený na hlavnej stránke denníka Postoj.sk na tretej pozícií v zozname článkov po dobu 24 hodín; 

v daný deň nebude uverejnený iný PR rozhovor
• titulok PR rozhovoru môže obsahovať maximálne 65 znakov
• perex PR rozhovoru môže obsahovať maximálne 140 znakov
• text  PR rozhovoru obsahovať maximálne 7000 znakov
• 
•  

 
 
V Bratislave, 01. 01. 2018

ŠTANDARTNÉ FORMÁTY
Rozmer (šírkax výška px) Digitálna veľkosť Technický formát

1. Header 1200x200 30-100kb gif., jpg, png
2. Billboard 970x300-500 30-100kb jpg

3. Half page 300x600 30-100kb gif., jpg, png

4. Branding - right, left 160x600 30-100kb gif., jpg, png

5. Square 300x300, 300x250 30-100kb gif., jpg, png

ĎALŠIE FORMÁTY
Názov, Telo článku Technický formát

PR správa max 120 znakov, max 2500 doc, docx, rtf, pdf
PR rozhovor max 120 znakov, max 2500 doc, docx, rtf, pdf

v denníku
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