
Cenník videoreklamy 
platný od 1. 1. 2022

Uvedené ceny sú bez DPH. Zľavy za objem sú poskytované na základe dohody.

Výroba videa
Komerčný rozhovor / 
komerčné video Od 3 000 € Konečná cena závisí od náročnosti projektu.*

Výroba relácie Od 3 000 €

Kompletné služby výroby relácie. K dispozícii 
redaktor / moderátor a tech. tím. Možnosť 
výroby diskusnej relácie, rozhovoru, prípravy 
receptu, pokrytia výrobného procesu výrobku. 
Konečná cena závisí od náročnosti projektu.*

Prenájom štúdia Dohodou
Profesionálne vybavené diskusné a kuchynské 
štúdio. Minimálna objednávka 4 hodiny. 
Možnosť postprodukcie videa a livestreamingu.

Storno poplatky
6 až 10 dní do spustenia kampane 50 %
5 a menej dní 100 %

Špeciálne príplatky
Double branding 30 %

Politická reklama 30 %
Politická reklama nesmie porušovať platné 
zákony SR, Všeobecné obchodné podmienky 
vydavateľa a dobré mravy.

Prekročenie dátového 
limitu 10 % - 30 % Za každý 1 MB nad predpísaný limit je príplatok 

10 %. Maximálne však 30 %.

CPT: cena za 1000 zobrazení

*cena zahŕňa umiestnenie videa na 48 h na homepage pravda.sk

Formát CPT Umiestnenie

INSTREAM
video

 do 30 s. 30 €
Pre-roll, post-roll a mid-roll video

 do 60 s. 40 €
OUTSTREAM
video v článkoch 25 € Video reklama umiestnená v článkoch 

na pravda.sk

Baner vo videu 15 € Reklamný pás v spodnej časti videa. 
Baner ostáva viditeľný až do jeho odkliknutia.

Injektáž vo videu 300 € / video
Statický baner vložený do videa. Rozmer 
500x150. Viditeľnosť 5 sekúnd. Počet zobrazení 
banera vo videu závisí od dĺžky videa. 

Ďalšie služby

Sponzoring videa Od 500 € / video
Sponzoring jedného videa po celý čas jeho 
vysielania. Obsahuje strih loga na začiatok 
videa a reklamný text priamo vo videu. 

Sponzoring relácie Od 500 € / relácia

Tematické relácie na týždňovej báze 
z oblasti publicistiky, automobilizmu, 
zdravia, peňazí a športu alebo sponzoring 
jednotlivej kategórie videí. Cena závisí 
od tematiky a počtu sponzorovaných videí. 

Product placement Od 500 € / video Závisí od formy a rozsahu PP.

Umiestnenie videí: na TV Pravda, TV Varecha, v článkoch, na homepage a vo všetkých sekciách.
Dátový limit vždy 10 MB. Rozlíšenie vždy minimálne 1920x1080.
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Štúdio TV VarechaŠtúdio TV Pravda

Obchodné podmienky
Inzercia sa prijíma výhradne na základe objednávky, prípadne na základe uzavretej zmluvy. Objednávka musí obsahovať všetky náležitosti potrebné pre fakturáciu:
– obchodné meno a sídlo zadávateľa, fakturačná adresa
– IČO, IČ DPH, bankové spojenie, meno zodpovednej osoby
– presná špecifi kácia a opis objednávanej služby

Objednávka musí byť doručená v písomnej forme, a to elektronickou poštou, poštou alebo osobne.

Objednaním inzercie zadávateľ akceptuje Všeobecné obchodné podmienky vydavateľstva OUR MEDIA SR a. s., ktoré sú umiestnené na pravda.sk. 

OUR MEDIA SR a. s. si vyhradzuje právo neprijať objednávku, ktorá je v rozpore s Všeobecnými obchodnými podmienkami vydavateľa, platným cenníkom inzercie, technickými špecifi káciami 
pre podklady či s právnymi a etickými normami platnými v SR.

Vydavateľ si tiež vyhradzuje právo odmietnuť zverejniť inzerciu, konkrétnu kreatívu aj bez uvedenia dôvodu.
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