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Formáty predávané na videnia 
 

Reklamný formát 
Veľkosť v 

px 
Maximálne 

kB 

Cena za 1 000 zobrazení (CPT IMP) 

Umiestnenie reklamy  cena v  EUR bez DPH 
 Leaderboard 966 x 60 30 18,00 € hlavná stránka a podstránky 

 Skyscraper 160 x 600 30 15,00 € hlavná stránka a podstránky 

 Square 300 x 300 30 15,00 € hlavná stránka a podstránky 

 Double square 300 x 600 40 18,00 € hlavná stránka a podstránky  

Fullbanner 468 x 60 30 15,00 € podstránky s videom 

 Screen 966 x 200 40 20,00 € hlavná stránka a podstránky 

 Layer dohoda 40 20,00 € hlavná stránka a podstránky 

 Activepilot dohoda 20 18,00 € hlavná stránka a podstránky 

 

      

      Formáty predávané na obdobie 

Reklamný formát 
Veľkosť v 

px 
Maximálne 

kB 

Týždeň 

Umiestnenie reklamy cena v  EUR bez DPH Odhadovaný počet zobrazení 

Leaderboard 966 x 60 30 1 800,00 € 200 000 hlavná stránka a podstránky 

Skyscraper 160 x 600 30 750,00 € 80 000 hlavná stránka a podstránky 

Square 300 x 300 30 1 500,00 € 180 000 hlavná stránka a podstránky 

Fullbanner 468 x 60 30 1 200,00 € 150 000 podstránky s videom 

Screen 966 x 200 40 1 800,00 € 200 000 hlavná stránka a podstránky 

Layer dohoda 40 750,00 € 80 000 hlavná stránka a podstránky 

Activepilot dohoda 20 750,00 € 80 000 hlavná stránka a podstránky 

Brandingstránky dohoda 200 2 800,00 € 250 000 hlavná stránka a podstránky 
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Reklamné formáty na akosatorobi.sk 
 

Leaderboard ( 966x60, max.30kB)  
 

Najviditeľnejší formát, ktorý sa zobrazuje nad hlavičkou na 

všetkých prístupných stránkach akosatorobi.sk.  

Rozmer: 966 x 60 pixelov 

Max. objem dát: 30 kB 

 

 

 

 

Skyscraper (160x600, max.30kB )  
 

Vertikálny bannerový formát umiestnený v pravej časti obrazovky 

na stránkach Videá, Kategórie a Užívatelia. 

Rozmer: 160 x 600 pixelov 

Max. objem dát: 30 kB 

 

 

 

 

Square Home ( 300x300, max.30 kB )  
 

Štandardný štvorcový formát umiestnený vo viditeľnej časti 

homepage vpravo.  

Rozmer: 300 x 300 pixelov 

Max. objem dát: 30 kB 
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Square Video ( 300x300, max.30 kB ) 
 

Štandardný štvorcový formát umiestnený vo viditeľnej časti 

stránok s videom vpravo. 

Rozmer: 300 x 300 pixelov 

Max. objem dát: 30 kB 

 

 

 

 

Fullbanner ( 468x60, max.30 kB)  
 

Štandardný obdĺžnikový formát zobrazujúci sa pod prehrávaným 

videom. 

Rozmer: 468 x 60 pixelov 

Max. objem dát: 30 kB 

 

 

 

 

Screen ( 966x200, max.40 kB)  
 

Najviditeľnejší neštandardný formát, ktorý sa zobrazuje nad 

hlavičkou na všetkých prístupných stránkach akosatorobi.sk.  

Rozmer: 966 x 200 pixelov 

Max. objem dát: 40 kB 
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Layer (max.40 kB)  
 

Neštandardný formát zobrazujúci sa po nájazde myšou do ľavého 

horného rohu stránky. Musí mať zatvárací krížik, ktorým ho 

používateľ môže zatvoriť.  

Rozmer: 250 x 200 pixelov 

Max. objem dát: 40 kB 

 

 

 

 

Active Pilot ( max.20 kB)  
 

Neštandardný formát umiestnený v pravej časti stránky. Pri 

posúvaní obsahu stránky sa posúva s obsahom.  

Rozmer: 150 x 150 pixelov 

Max. objem dát: 20 kB 

 

 

 

 

 

 

 
Branding 
 

Neštandardný formát zobrazujúci sa ako pozadie stránky. Daný 

formát sa zobrazuje na homepageaj všetkých podstránkach web 

stránky. 
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