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CENNÍK INZERCIE NA STRÁNKE WWW.ARCHERY3D.SK  

PRE ROK 2021! 

Názov občianskeho združenia:  Slovenská lukostrelecká asociácia 3D  

Adresa:     Trnovec nad Váhom 1040   

zastúpená:      Ing. Peter Málek, predseda združenia  

IČO:      36075809 

internetová stránka:   www.archery3D.sk 

 

Stránka www.archery3d.sk slúži hlavne pre členskú základňu lukostrelcov SLA3D na kompletnú 

komunikáciu so svojimi členmi. Stránka zverejňuje informácie o súťažiach, výsledkoch, členskej 

základni, informácie o činnosti SLA3D apod.  

Stránku navštevuje segment lukostrelcov zaujímajúcich sa o 3D lukostreľbu. Inzercia na stránke je 

preto zaujímavá najmä pre predajcov lukostreleckých potrieb, lukostrelecké parkúry apod..  

Formáty pre desktopovú verziu stránky:  
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Cenník inzercie na archery3d.sk:  

 Titul nad bannerom: Rozmer: Zobrazovacie 

zariadenia: 

Cena na rok: 

BANNER 1 Hlavný partner SLA3D 300 px  x 150 px desktop (PC) – 

áno, mobily – áno 

spodná časť 

300 EUR 

BANNER 2 Odporúčame 150 px x 150 px desktop – áno 

mobily – áno, 

spodná časť 

150 EUR 

BANNER 3, 4 Odporúčame 150 px x 150 px desktop – áno 

mobily – áno, 

spodná časť 

100 EUR 

BANNER 5, 6, 

7... 

Odporúčame 150 px x 150 px desktop – áno 

mobily – áno, 

spodná časť 

50 EUR 

PRÍPLATKY: V prípade, že inzerentom nebude spoločnosť, ktorej propagovaná činnosť nie je priamo spojená s lukostreleckou 

činnosťou, bude jej účtovaný príplatok vo výške 100 %. 

Nad bannerom je uvedené pre zvýšenie dôveryhodnosti text „Hlavný partner SLA3D“. Suma za inzerciu bude 

vyfakturovaná s daňovým dokladom pre inzerenta. Cenník inzercie je platný od 13.1.2021 do vydania novej verzie. Nie 

sme plátcami DPH. 

Zobrazenie inzerátov v mobilnej verzií stránky: 

 

V mobilnej verzií sa bannery zobrazujú v spodnej časti stránok:   
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Banner 1 
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BONUSY:  

Pre inzerentov  ponúkame nasledovné BEZPLATNÉ bonusy:  

A/ Logo inzerenta bude zverejnené na bodovacích tabuľkách (bodovačkách) na všetkých súťažiach 

Slovenského pohára SLA 3D 2021.  

                            

 

B/ Logo inzerenta bude zverejnené na „propagačnej plachte“ na všetkých súťažiach Slovenského 

pohára SLA 3D 2021. 

 

  

 

Reklama na  

“bodovačkách” : 
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Postup a spôsob objednávania inzercie:  
 

Vzhľadom k tomu, že v minulých rokoch bol veľký záujem o prvý banner, meníme spôsob 

objednávania inzercie, ktorá prebehne v 2 krokoch. 

1.krok:  

Môžu sa prihlásiť iba záujemcovia o Banner 1, ktorí akceptujú tabuľkovú cenu 300€. Prihlásiť sa 

môžete do 20.1.2021 do 20:00 hod emailom na malek@archery3d.sk.  

V prípade, že bude viac, ako 1 záujemca o Banner 1, tak 21.1. alebo 22.1.2021 prebehne telefonická 

licitácia ceny. Ponuka s najvyššou cenou bude akceptovaná.  

 

Záujemci, ktorí nebudú úspešní počas licitácie, budú mať prednostné právo objednať si ďalšie 

pozície na banneroch (napr. banner 2 apod.).  

 

2.krok:  

V období od  23.1.2021 do 30.1.2021 bude možné začať objednávať zvyšné voľné pozície. 

(bannery 2, 3 atď.).  Záujemci budú na dotaz oboznámení, ktoré pozície sú ešte voľné.  

Záujemci, ktorí sa ozvú pre daný formát banneru ako prví, budú akceptovaní prioritne.  

 

 

Ďakujeme, že podporíte 3D lukostreľbu na Slovensku! 

 

V Myjave 12.1.2021 

 

Kontaktná osoba objednania inzercie a fakturáciu: 

Ing. Peter Málek – predseda, hospodár SLA 3D 

malek@ archery3d.sk, mobil: 0944/644533 
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