
www.bratislavskerozky.sk
www.pozsonyikifli.sk

www.pressburgerkipferl.sk

Trojjazyčná webová stránka www.bratislavskerozky.sk (www.pozsonyikifli.sk, www.pressburgerkipferl.sk) 
patrí medzi najčítanejšie online magazíny na Slovensku, zamerané na kultúru a ochranu historického dedičstva. 
Webstránka OZ Bratislavské rožky je jedinečná i v stredoeurópskom meradle a má mnoho čitateľov  
aj v zahraničí.

Naša činnosť je postavená na troch kľúčových pilieroch: budovanie hodnôt, ochrana kultúrneho/historického 
dedičstva a populárno-náučné aktivity. Okolo OZ Bratislavské rožky sa zároveň vytvorila komunita,  
ktorá dodáva tomuto projektu charakter výnimočnosti.

Na stránke www.bratislavskerozky.sk s radosťou uverejňujeme PR články a inzerciu, ktoré zapadajú  
do nášho profilu, t. j. súvisia s Bratislavou – predovšetkým s jej históriou a kultúrou. 

Naša mediálna ponuka je nasledovná:

01.  Inzercia na hlavnej stránke  
Na hlavnej stránke www.bratislavskerozky.sk máme možnosť umiestňovať reklamné banery.

a) Pod rubrikou Čerstvé rožky, 1200x300 px: 1 mesiac      300 €.
b) Pod rubrikou História, 1200x300  px: 1 mesiac      200 €.
c) Pod rubrikou Naša BA, 1200x300 px: 1 mesiac      100 €.

02.  Inzercia v populárnych príspevkoch 
Inzercia v najpopulárnejších príspevkoch webovej stránky 
1200x300 pixel www.bratislavskerozky.sk: 1 mesiac       200 €.

03.  PR články a recenzie 
Fotografické PR články, ktoré pre zadávateľa vytvorí naša redakcia. Recenzie a popularizačné texty  
spojené s kultúrnymi projektmi a projektmi na ochranu kultúrneho dedičstva: s výstavami, ochranou pamiatok,  
s publikáciami, podujatiami atď.

a) 1 článok, text, fotografie:         300 €.
b) Titulný článok, text, fotografie, 2 týždne na hlavnej stránke:     500 €.

04.  Prešporský kalendár
Podpora každoročného obľúbeného Prešporského kalendára, ktorý vychádza od roku 2014. 

a) Hlavný partner, logo na každej strane kalendára, 100 ks Prešporského kalendára  1000 €.
b) Sponzor, logo v impresse kalendára, 50 ks Prešporského kalendára    500 €.

Kontakt: bratislavskerozky@bratislavskerozky.sk, + 421 910995323
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