
Ponuka reklamnej spolupráce
portál www.spolupracuj.me

*uvedené ceny sú bez DPH
 *cenník platný od 1. 5. 2020

V prípade záujmu o individuálne plnenia nás neváhajte kontaktovať na marketing@spolupracuj.me 
Radi Vám vyhovieme aj kombináciou plnení za zvýhodnenú cenu

Ponuka služieb

Služba Špecifikácia Cena pre člena
 APZ

Cena pre nečlena 
APZ



Uverejnenie hotového PR článku - možnosť zvoliť si vhodnú a aktuálnu tému - o firme, produkte,
službe.
Napísanie PR článku alebo rozhovoru s vybraným predstaviteľom - pripravíme vám článok/rozhovor
podľa vopred dohodnutých parametrov. Autorizácia pred uverejnením je samozrejmosťou. 

Reklamný banner
Propagácia spoločnosti formou reklamného bannera s prelinkom na web spoločnosti (alebo inej web
stránky) je jednoduchou a efektívnou formou reklamy v online priestore. 

Na portáli spolupracuj.me je k dispozícii niekoľko možností umiestnenia reklamného bannera v dvoch
možných veľkostiach, a to: 728x90px a 250x250px. 

Logo spoločnosti
Umiestnenie loga na portáli je jednou z možností propagácie spoločnosti vizuálnou formou. Ponúkame
umiestnenie loga spoločnosti vo webovom priestore spolupracuj.me vrátane priameho prelinku             
 na firemný web či iný vybraný web.

PR článok
Možnosť uverejnenia PR článku či PR rozhovoru v sekcii Články alebo v kategórii Zaujalo nás. Text ponúka
priestor na propagáciu produktu, udalosti, prezentáciu predstaviteľa spoločnosti či všeobecné
predstavenie firmy.
Je možné:

A.      Reklamný priestor na webe

B.     APZetky

Obsahom APZetiek sú aktuálne novinky z diania v APZ, ale aj užitočné informácie rôzneho charakteru,
ktoré súvisia s priemyslom či podnikaním ako takým. Zasielané sú v periodicite podľa potreby mailovou
formou členskej základni, t.j. členským firmám zväzov združených v APZ. Cieľovou skupinou sú
predstavitelia zväzov, majitelia a riaditelia priemyselných podnikov.



Cez sociálne siete komunikujeme s členmi a sympatizantmi zdieľaním užitočných informácií a noviniek,
článkov, fotografií z podujatí či graficky spracovaných výrokov našich predstaviteľov či zástupcov firiem
alebo graficky spracovaných zaujímavých faktov.

Aj v reakcii na obmedzené možnosti osobného stretávania sa pre pandémiu sme za účelom komunikácie       
 a zdieľania informácii na aktuálne témy, začali organizovať  webináre. Tém, ktoré majú potenciál osloviť našu
cieľovú skupinu (podnikatelia, zamestnanci priemyselných spoločností, odborníci na danú oblasť), je veľa.
Najväčší úspech predpokladáme pri témach, ktoré spoločnosti pomôžu pri lepšom a efektívnejšom nastavení
firemných procesov, riešení praktického problému či témach z oblasti pracovného práva, financií, daní a
odvodov, výskumu a vývoja, životného prostredia či vzdelávania.

Podcast je v dnešnej rýchlej dobe obľúbený a dostupný žáner. V našom prípade ide o odborné témy podané
zhutnene na jednom mieste, priestor dávame odborníkom a zástupcom rôznych oblastí dôležitých          
 pre priemysel a podnikanie. Súčasťou môžu byť aj podcasty zamerané na osobný rast a rozhovory          
 s inšpiratívnymi ľuďmi z biznisu.

C.      Sociálne siete

D.      Webináre

E.     Podcasty


