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, 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
200.000 UIP a 1.200.000 zobrazení stránok.
Našou ambíciou je aj naďalej poskytovať nestranný pohľad na svet informačných technológií a
elektrotechniku, chceme tiež rozšíriť obzory aj s veľmi zaujímavými témami do budúcnosti ako sú
elektrobicykle (na ktoré sme začali realizovať prvé testy), drony, inteligentná domácnosť (tzv. „smart
home“) patriaca do internetu vecí (IoT), prinášať čitateľom viac tematických odborných článkov a
recenzií, testovať širšiu skupinu produktov.
Martin Klokner
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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.

KONTAKTUJTE NÁS s vašou požiadavkou a vytvoríme
na žiadosť individuálnu reklamu.
Team DigitalPortal.sk
info@digitalportal.sk

Prehľad návštevnosti portálu

Štatistiky návštev v čase špičky dosahujú okolo 12 až 14-tisíc unikátnych návštev denne
(dlhodobý denný priemer pred júnom bol okolo 7 až 8-tisíc unikátnych návštev denne)

Štatistiky návštevnosti nám takisto „certifikovane“ meria aj Alexarank. Nejde o „odhady“ ako pri
väčšine webov pri alexa ranku – ale o „certified“ (certifikované) a teda ide o jedno-jednoznačné
a exaktne namerané štatistiky. Náš celosvetový rank je 44,309 čo znamená, že od nás je iba
44,308 viac navštevovaných web stránok (celosvetovo). Denne máme 12400 unikátnych návštev
a 40400 unikátnych denných zobrazení našich stránok. Mesačne máme 263-tisíc unikátnych
návštev a 817-tisíc unikátnych zobrazení stránok.
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