
 

 

 

 

 

Portál DigitalPortal.sk je zameraný na poskytovanie aktuálnych informácií z oblasti informačných 
technológií a elektrotechniky. Od svojho vzniku v roku 2013 sa venuje ako slovenskému trhu a 
lokálnym témam, tak európskym a globálnym trendom, ktoré túto oblasť na Slovensku ovplyvňujú. 
Sme nezávislí novinári, ktorí informujú o informačných technológiách, technike z oblastí smartfónov, 
tabletov, počítačov, periférií, audia, foto, videa a softvéru. Naša redakcia je riadne zaregistrovaná v 
Slovenskom syndikáte novinárov (SSN – stavovská organizácia zastupujúca všetkých novinárov 
z brandže na Slovensku), pričom náš zakladateľ a šéfredaktor (Martin Klokner) je vo vedení SSN 
ako člen Predsedníctva tejto organizácie. Riadi sa štandardami a stanovami tejto organizácie, pri 
odborných článkoch hodnotí produkty vždy nestranne a nezaujato. 
 
Na www.digitalportal.sk týždenne vychádzajú desiatky článkov, ktoré sa venujú nielen novinkám; 
rozoberajú aktuálne dianie aj dlhodobé témy a poskytujú priestor pre odborné testy a recenzie. 
Nechýbajú ani reportáže, ale taktiež tipy a triky s návodmi pre čitateľov. Redakčný tím tvoria skúsení 
novinári s mnohoročnou praxou. DigitalPortal.sk je jedným z najznámejších a najčítanejších IT 
portálov na slovenskom internete. Čitateľskú obec tvoria predovšetkým čitatelia vo vysoko 
produktívnom veku: až 64% z nich má medzi 25-44 rokov. Celkovo najproduktívnejšia skupina 
pracujúcich ľudí teda tvorí 93% všetkých čitateľov, čím sa náš web vyznačuje vysokým nasadením 
na zameranie pre kúpyschopnosť. Pokiaľ ide o zloženie podľa pohlavia, tak 70,5% tvoria muži 
a 29,5% ženy. Pre úplnosť treba tiež dodať, že dlhodobá priemerná mesačná návštevnosť je 
380.000 UIP a 1.800.000 zobrazení stránok. 
 

 

Našou ambíciou je aj naďalej poskytovať nestranný pohľad na svet informačných technológií a 

elektrotechniku, rozširujeme neustále našu rubriku – v roku 2022 o dve nové sekcie – Relax (kam 

zaraďujeme oddychové téme ako sú napr. dovolenky, či témy na „chill out“ [oddych]) a Domácnosť 

(kam zaraďujeme testy robotických vysávačov a kávovarov, či iných produktov spríjemňujúci 

bývanie). V predošlých rokoch sme rozšírili rubriky o zaujímavé témy ako sú elektrobicykle 

a elektrokolobežky (čo v rámci často komunikovaných tém, ako sú „Green deal“ [EGD] považujeme 

za nosné témy). Do budúcna plánujeme aj ďalšie rozširovanie tém, a možností. Naďalej prinášame 

čitateľom stále viac a viac tematických odborných článkov a recenzií. 

Martin Klokner 

Šéfredaktor DigitalPortal.sk 

mklokner@digitalportal.sk 

http://www.digitalportal.sk/
mailto:mklokner@digitalportal.sk


Ponuka reklamy 

Kontaktujte nás, prosím, e-mailom na adresu info@digitalportal.sk, kde uvediete podrobnosti 

o plánovanej reklame. Radi sa dohodneme, pričom ponuky prispôsobíme priamo na mieru. Pre 

väčšinu spoločností a ich klientov (zadávateľov reklamy) máme k dispozícii:  

PR článok 

Publikácia niekoľkých článkov za zvýhodnené ceny, pri dlhodobo nastavenej spolupráci možná dohoda na 
cene a množstve. Ponúkame balík – 10 tlačových správ (TS), 20 TS,  30 TS a podobne, na obdobie 5 – 10 
mesiacov. 

Pri PR článkoch sú možné tri možnosti: 

 Tvorba PR článkov (napísanie správy) + autorské práva (pre potreby ďalšieho publikovania) 

 Publikácia PR článkov na webe (už vopred pripravenej správy) 

 Zabezpečenie partnerov a distribúciu (publikáciu) článkov na iných weboch 

 

 

Partnerstvo s portálom 

Textová reklama pod všetkými, vyše desaťtisíc publikovanými článkami vo forme „Aj tento článok sme 
priniesli vďaka podpore názov firmy“ (preklik na danú firmu) na individuálnej báze, pri dlhodobej, napr. dvoj-
ročnej spolupráci zľava až do 9%, resp. kombinovaná zľava až do 12% pri využití iných kampaní. 
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Banner 
 
 
Priamo vedľa loga v hornej časti stránky – 
najlepšia a najviditeľnejšia pozícia (na grafike 
označená ako „Banner L01“), zobrazuje sa na 
všetkých stránkach (a podstránkach zároveň) 
– cena dohodou individuálne, pri ročnej cene 
banneru zľava až do 8%, pri dvojročnej zľava 
až do 10%, pri inej forme spolupráce zľava až 
do 12% z celkovej ceny a možnosť 
kombinovať bannerové kampane s inými 
typmi reklám (napr. textová, PR články atď.) 
 
K dispozícii možnosť využiť pozíciu „L01“ aj 
s rozmerom banneru 468×60 px. 
 
 
 
Banner – iné formy reklamy, navrhujem napr. 300×300 px banner hneď nad sekciou „Recenzie“ (na grafike 
označená pozícia ako „Banner S01“) v pravej vrchnej časti webu, zobrazuje sa na všetkých stránkach (a 
podstránkach zároveň), pri ročnej cene banneru zľava až do 8%, pri dvojročnej zľava až do 10%, pri inej 
forme spolupráce zľava až do 12% z celkovej ceny a možnosť kombinovať bannerové kampane s inými typmi 
reklám (napr. textová, PR články atď.) 
 

 
Podporované formáty pre pravú časť webu: 
 

 300x300 pixelov 

 300×250 pixelov 

 250×300 pixelov 

 250×250 pixelov 
 
 
 
Ďalšie možnosti reklamy: pop-up reklama, reklama v 
iných článkoch (napr. pridaním URL odkazov vedúce 
na weby vašej firmy), atď., alebo tiež nižšie pozície 
bannerov (na grafike označované ako napr. „Banner 
S02“ a „Banner S03“ ktoré sú na pravej strane medzi 
recenziami a komentármi). Všetko je vec dohody a 
individuálneho nastavenia. 

 
 
Redakcia disponuje rozsiahlou direct mailingovou databázou emailov. Možnosť využiť direct mailing. 
 
 

KONTAKTUJTE NÁS s vašou požiadavkou a vytvoríme 

na žiadosť individuálnu reklamu. 

Team DigitalPortal.sk 

info@digitalportal.sk  
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Prehľad návštevnosti portálu 

 

 

 
Štatistiky návštev z meracieho kódu priamo z Google Analytics dosahuje dlhodobý priemer 12-

tisíc až 14-tisíc unikátnych návštev denne – dlhodobý priemer (od marca 2020 až doteraz, ktorý 

má stúpajúcu tendenciu v sledovanom období) 

 

 

 

 

Štatistiky návštev z meracieho kódu priamo z Google Analytics dosahuje dlhodobý priemer 12-

tisíc až 14-tisíc unikátnych návštev denne – krátkodobý priemer od začiatku roka 2023 (od 

polovice februára 2023 ukazuje stúpajúcu tendenciu v sledovanom období) 



  

Monitoring médií „Monitora“ nám udáva denne 12160 unikátnych návštev denne (v priemere), teda 

viac než 377-tisíc unikátnych návštev za mesiac. 

 

 

 

 

 

 

Štatistiky návštevnosti nám takisto „certifikovane“ meria aj Alexarank. Denne máme 12400 

unikátnych návštev a 40400 unikátnych denných zobrazení našich stránok. Mesačne máme 263-

tisíc unikátnych návštev a 817-tisíc unikátnych zobrazení stránok. 



 

Meranie návštevnosti aj na základe WebsiteIQ.com, ktorý určil návštevnosť nášho webu na 

dlhodobej úrovni na 258-tisíc mesačne. Graf tiež potvrdzuje stúpajúci trend návštevnosti webu. 

 

 

 

 

SimilarWeb na základe svojich odhadov ukazuje stabilnú pozíciu návštevnosti webu nad 230-tisíc 

unikátnych návštev mesačne. Tento trend je pritom takisto vzostupný. Treba dodať, že dlhodobá 

priemerná návštevnosť je 250 až 260-tisíc unikátnych návštev mesačne. 



Cenník bannerovej a textovej reklamy 

Platný od 1. 1. 2023 

 
 

Formáty bannerov
 

Názov formátu Rozmer (px) Cena* 

Banner L01 728×90 4000 € 

Banner L01 468×90 3800 € 

Banner L02 728×90 3400 € 

Banner L02 468×90 3200 € 

 
*Pokiaľ nie je uvedené inak, cena za formát banneru je uvedená za mesiac. 

Názov formátu Rozmer (px) Cena* 

Banner S02 300×300 3000 € 

Banner S02 300×250 2900 € 

Banner S02 250×250 2800 € 

Názov formátu Rozmer (px) Cena* 

Banner S01 300×300 3400 € 

Banner S01 300×250 3300 € 

Banner S01 250×250 3200 € 
 

Názov formátu Rozmer (px) Cena* 

Banner S03 300×300 3000 € 

Banner S03 300×250 2900 € 

Banner S03 250×250 2800 € 

 
Ukážky umiestnení bannerov 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Textová forma 
 

Formát Umiestnenie Dĺžka topovania Cena* Odhad čítanosti 

TOP článok Na poprednej pozícii slider 72 hodín 2500 € 15000 

Natívny článok Sekcia podľa dohody - 1500 € 10000 

PR článok Štandardná sekcia - 1200 € 6000 
*Pokiaľ nie je uvedené inak, cena pri textovej forme platí za každý jeden článok, jeden odkaz a jedno jednorazové odoslanie e-mailov. V cene jedného článku je už zahrnutý 
práve jeden URL link (odkaz). V prípade ak inzerent požaduje viac odkazov/linkov je nutné zakúpiť si ďalšie „SEO spätné odkazy“ podľa potreby a aktuálneho cenníka 

 

SEO spätné odkazy 

1 až 10 odkazov  100 € 

11 a viac odkazov 65 € 

Newsletter – pre 450-tisíc používateľov 

1. až 3. odoslanie 9900 € 

4. a viac odoslaní 6500 € 

Príplatky 
Politická reklama  40% 

18+ a hazardná reklama 40% 
 
Všetky uvedené ceny sú bez DPH, zmena cien vyhradená. Objednávka musí byť doručená v písomnej forme. Vydavateľ si tiež vyhradzuje právo odmietnuť zverejniť 
inzerciu, konkrétne zadanie aj bez uvedenia dôvodu. 


