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PONÚKAME EFEKTÍVNE A UNIVERZÁLNE 
KOMPLEXNÉ RIEŠENIE, KTORÉ ZAHŔŇA AKO 
KLASICKÉ REKLAMNÉ KAMPANE, TAK AJ 
NETRADIČNÉ A INOVATÍVNE FORMY TELEVÍZNEJ 
KOMUNIKÁCIE

ŠPECIÁLNA REKLAMA

Bližšie viď Zmluvné podmienky vysielania mediálnej komerčnej komunikácie v programových 
službách, ktoré dopĺňajú Obchodný model 2020 v častiach, ktoré v ňom nie sú upravené a bližšie 
špecifikujú konkrétne podmienky.
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SPONZORING

• 20% prirážka na CPP
• bez prirážky na CPP v mesiacoch júl a august
• 25% dodatočná prirážka za vyžiadanú pozíciu

SPONZORING

ŠPECIÁLNE PROJEKTY
Sponzoringový balík s  cenotvorbou nezávislou na  klientskom CPP/
výpočet ceny na základe predpokladaných ratingov a zľavy z ceny.

SPONZOR PROGRAMU MUSÍ BYŤ ZRETEĽNE OZNAČENÝ 
OBCHODNÝM MENOM, MENOM A PRIEZVISKOM, ALEBO 
LOGOM.

ČO MÔŽE/NEMÔŽE OBSAHOVAŤ SPONZORSKÝ ODKAZ?
• Sponzorský odkaz musí obsahovať obchodné meno alebo logo 

sponzora.

• Sponzorský odkaz musí uviesť prepojenie medzi sponzorom 
a sponzorovaným programom. Napr. „Tento program vám prináša...“

• Sponzorský odkaz nesmie obsahovať reklamný slogan či výrok. 
Napr. „Výborný džús“, „chutný nápoj“, Najpredávanejšie vitamíny“ 
a pod.

• Sponzorský odkaz nesmie obsahovať úryvky reklamného spotu, 
z  ktorého je zrejmý propagačný účel smerujúci k  priamej alebo 
nepriamej propagácii sponzora.

• Sponzorský odkaz nesmie obsahovať priamy predaj či prenájom 
produktu alebo služby. Napr., je zakázané spomínať zľavy alebo iné 
výhody pre divákov.
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TV Markíza   08,30 - 18,00  23,00 - 03,00
Doma    06,00 - 24,00
Dajto    06,00 - 24,00
Nova International 06,00 - 24,00

DĹŽKA KAMPANE

ČASOVÉ PÁSMA
PRE VYSIELANIE SPONZORSKÉHO ODKAZU

14 dní

62 30TV Markíza

62 39Dajto

248 147TOTAL

62 39Doma

62 39Nova International

17 500 € 12 000 €cena

počet 10” 
sponzorských odkazov

stanica

BALÍK FLOATINGOVÉHO 
SPONZORINGU

Odkazy sú vysielané rovnomerne počas 14 dní. Možnosť špeciálneho 
balíka podľa komunikačných potrieb klienta. Ceny sú konečné, ďalšie 
zľavy nie sú možné. Markíza-Slovakia ponúka klientom možnosť výroby 
sponzorského odkazu. Cenový návrh bude pripravený na základe potrieb klienta.
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Jeden z najvplyvnejších aspektov ovplyvňujúcich 
rozhodovanie zákazníka. Zákazníci nekupujú len produkty 
po ktorých túžia, no najmä produkty, s ktorých príbehom, 
tvárou alebo funkcionalitou sa stotožnia.

PRODUCT PLACEMENT

PRODUCT PLACEMENT*

» nenásilná forma propagácie značky s vysokým stupňom vnímania

» možnosť dlhodobej spolupráce

» zvýšenie zásahu vďaka prepojeniu so  sponzoringom a  klasickou 
reklamou na našich staniciach skupiny Markíza

» možnosť prepojenia produktu, značky či služby s  hlavným hrdinom 
programu

» zvyšovanie znalosti značky, viditeľnosti produktu, nárast imidžu 
spoločnosti

ZÁKLADNÉ PRÁVNE POŽIADAVKY
Je zakázané priamo navádzať na nákup či prenájom produktu alebo služby 
primárne upriamením pozornosti na produkt alebo službu za účelom jej 
propagácie.

Produkt alebo služba nesmú byť nadmerne a  nevhodne zvýrazňované 
v programe a mali by byť vhodne zahrnuté do deja tak, aby sa stali jeho 
prirodzenou súčasťou.

AKTÍVNY 
PRODUCT PLACEMENT
Umiestnenie produktu či služby 
do dejového príbehu aktívnym 
spôsobom.

PASÍVNY 
PRODUCT PLACEMENT
Pasívne, viditeľné umiestnenie 
produktu do programu.

* umiestňovanie produktov 
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2 800 €/minimum 3 min.

3 000 €/za 1 min. reportáže

PR rozhovor

PR reportáž

2 800 €/minimum 3 min.varenie

500 €/ 1x vizuálne

a 1x verbálne spomenutý produkt
súťaž

3 300 €/minimum 3 min.PR reportáž

1 500 €/minimálne 3x 

viditeľný produkt
Product Placement vo vysielaní

individuálna kalkuláciašpeciálna súťaž na mieru klienta 

cena

cena

Teleráno

Smotánka

PRODUCT PLACEMENT

FORMÁTY A SERIÁLY VLASTNEJ PRODUKCIE
Individuálna kalkulácia vypočítaná na základe typu programu,
sledovanosti a náročnosti realizácie.
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PRODUCT PLACEMENT
VIRTUÁLNY PODUCT PLACEMENT
» efektívny spôsob zakomponovania produktu do  záberov, 

ktoré sú už natočené a pripravené na vysielanie

» vysoká flexibilita pri umiestnení virtuálneho product placementu 
do postprodukcie!

» krátky čas zapracovania

pôvodne natočená scéna/bez Product Placementu

scéna so zakompovaným virtuálnym Product Placementom
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• 40% prirážka na CPP

INJEKTÁŽ

» Injektáž je forma sponzoringu v dĺžke 5 sekúnd. Môže byť 
vo forme statického alebo animovaného loga/ochrannej 
známky sponzora vysielaná priamo počas vysielania 
programu.

» Injektáž musí byť súčasťou klasickej sponzoringovej 
kampane.

» Grafická injektáž je umiestnená v  pravom dolnom rohu 
obrazovky počas 5 sekúnd.

» Injektáž môže obsahovať textovú charakteristiku 
produktu alebo služby, sponzorov slogan, alebo link 
na  webovú prezentáciu sponzora.
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VIRTUÁLNE BANNERY

VIRTUÁLNE BANNERY ZOBRAZENÉ V RÁMCI 
TV OBRAZOVKY, ČASTO VYUŽÍVANÉ 
PRI ŠPORTOVÝCH ZÁPASOCH

• 40% prirážka na CPP
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49      800 000 impresií                               1x sekcia + 1x podsekcia

       na TV Noviny + Markiza.sk

24      800 000 impresií                               1x banner + 1x sekcia 

       na TV Noviny + Markiza.sk       + 1x podsekcia

TV Markíza

TV Markíza

49

33

Dajto

Dajto

196

123

16 000 €

14 000 €

TOTAL

TOTAL

49     banner square 300 x 300

33     banner square 300 x 600

Doma

Doma

49

33

Nova International

Nova International

13 000 €     2 500 €                   500 €

9 500 €                  4 000 €                   500 €

cena

cena

online TELETEXT/
HbbTV

počet 10” 
sponzorských 
odkazov

stanica

CROSSMEDIA KAMPANE V  TV, WEBE 
A TELETEXTE (VRÁTANE HBBTV)
» efektívny nákup kampaní pod jednou strechou

» vyšší celkový zásah je dosahovaný vzájomnou 
synergiou rôznych media typov

» crossmedia balíčky umožňujú atraktívnu 
komunikáciu za fixné ceny

» trvanie 1–2 týždne/možnosť výberu jedno-
tlivých balíkov

» sponzorské odkazy sa budú nasadzovať 
v  rovnakých pásmach ako floatingový 
sponzoring

CROSSMEDIA BALÍKY
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OBCHODNÝ TÍM

JURAJ MÁŤUŠ

Sales Director

t: +421 2 6827 4630
m: +421 904 700 855
matus.juraj@markiza.sk

JANA ŠIFELOVÁ

Sales Manager for TV

t: +421 2 6827 4644
m: +421 904 700 215
sifelova.jana@markiza.sk

ANDREJ TRAJLÍNEK

Sales Manager
– Special Advertising

t: +421 2 6827 4640
m: +421 904 700 219
trajlinek.andrej@markiza.sk

PETER SLAMEŇ

Sales Manager for TV

t: +421 2 6827 4642
m: +421 904 700 213
slamen.peter@markiza.sk

SLÁVA HOMOLOVÁ

Account Manager
– Special Advertising

t: +421 2 6827 4634
m: +421 910 840 905
homolova.slava@markiza.sk

MARTINA FRÁTRIKOVÁ

Sales Manager for TV

t: +421 2 6827 4648
m: +421 904 700 463
fratrikova.martina@markiza.sk

Centrum reklamy kontakt:

t: +421 2 6827 4631


