
Partnerské plnenie 

POLYGRAFIA BUDÚCNOSTI – HIGH 
TECH UMENIE!  

21.-22. jún 2018  
Holiday Inn Trnava 



 
Komunikácia loga hlavného partnera: 
 
 v dvojmesačníku Printprogress (3 x 1) 
 v bannerovej kampani na www.printprogress.sk  
 v bannerovej kampani na www.eprogress.sk  
 vo všetkých tlačových materiáloch ku konferencii 

 
Benefity partnerstva: 
 
 výstavná plocha 10 m2 v sále 
 umiestnenie loga, rollupov v kongresovej sále 
 prezentačný alebo poradenský stánok vo foyer 
 možnosť distribúcie printových materiálov 

účastníkom konferencie 
 4 x bezplatný vstup 
 1 x inzercia vo formáte A5 vo web zborníku pre 

účastníkov 
 (*webzborník – súbor všetkých prezentácií, ktoré  
 na podujatí odznejú, je zasielaný všetkým účastníkom) 

 
 

 
 

PONUKA PRE HLAVNÝCH PARTNEROV /6.000,- Eur/  

http://www.printprogress.sk/
http://www.eprogress.sk/


Mediaplán  

   Hospodárske noviny Hospodárke noviny HNmagazín hnonline Printprogress 
Printprogress.sk 

Eprogress.sk 

Direct mailing 
Printprogress 

ProgressLetter 

Formát Inzercia Redakčný výstup Inzercia banner 
Inzercia a úvodný 

článok Inzercia 

 
                        

pozvánky na 
databázy 
čitateľov 

Rozmery 1/3 strany 1/2 strany 1/1 strana rectangle 1/1 strany 
19,5x6,5cm 
750x250px 

Newsletter 
19,5x19,5 cm 
750x750 px 

Umiestnenie čo najviac vpredu  čo najviac vpredu hore/stred Inzertné strany hore dole 

Technické 
požiadavky CMYK CMYK CMYK banner CMYK banner logo 

Počet zverejnení/ 
zobrazení 7 krát 1 krát 3 krát 

200 000 
impresií 4 krát 20 000 impresií 

(4-krát 8 tis.) 
32 tis.impresií 

Cenníková cena  7*2573 € 1*3293 € 3*3250€ 7000 € 4500 € 3600 € 2200 € 

Mediálna hodnota 
nett/nett:       35 489 € 



Mediálne plnenie* 

 logo v inzercii v dvojmesačníku Printprogress (3 x 1) 
 logo v bannerovej kampani na www.printprogress.sk  
 logo v reportáži z konferencie v časopise 

PrintProgress 
 logo v inzercii v Hospodárskych novinách 
 logo v inzercii v týždenníku Hnmagazín 
 logo v bannerovej kampani na hnonline.sk  
 logo v bannerovej kampani na konferencie.hnonline.sk 
 logo v redakčnom výstupe v denníku Hospodárske 

noviny dva dni po podujatí 
 logo v newslettri 
 FB kampaň 
 
 

 

* je súčasťou každej úrovne partnerstva  

http://www.printprogress.sk/
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