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Vitajte v PROPERTY & ENVIRONMENT !

Naša spoločnosť je vydavateľstvom odborných periodík: internetových 
denníkov Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326), Energie-portal.sk (ISSN 
1338-5933) a printového mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 
1338-595X).

Odpady-portal.sk začal vychádzať v máji roku 2009, nasledované o rok 
neskôr denníkom Energie-portal.sk a o ďalší rok printovým mesačníkom 
Odpadové hospodárstvo. Mesačník Energo, ktorý vznikol v roku 2012, 
vychádza od februára 2014 ako integrovaná príloha Odpadového 
hospodárstva.

Od svojho vzniku sa zameriavame predovšetkým na poskytovanie 
originálneho spravodajstva a informačného servisu pre cieľové skupiny.

Neoddeliteľnou obsahovou súčasťou sú publicistické príspevky – 
analýzy, názory, ako aj výber zaujímavých článkov zo zahraničných médií.

Cieľovými skupinami Odpady-portal.sk sú pôvodcovia odpadov 
(priemyselné a obchodné podniky, samosprávy), dodávatelia tovarov 
a služieb pre odpadové hospodárstvo, investori a vláda.

Energie-portal.sk sú určené najmä pre odberateľov energií (priemyselné 
a obchodné podniky, samosprávy), dodávateľov tovarov a služieb pre 
odpadové hospodárstvo, investorov a vládu.

Čitatelia vedia, že my, ako aj naši inzerenti, staviame na skutočnom 
výkone. Preto sme sa rozhodli ísť cestou spoplatnených článkov v online 
denníkoch, ako aj predplatného mesačníka Odpadové hospodárstvo.

Som rád, že môžem skonštatovať, že počet našich predplatiteľov 
stabilne rastie a najväčšiu časť tvoria práve klienti z oblasti 
priemyselných, obchodných prevádzok a samosprávy. Pre nás je to 
dôkazom, že naša práca má zmysel.

Ďakujeme za Vašu priazeň,

Radovan Kazda
vydavateľ
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 CIEĽOVÁ SKUPINA

-  pôvodcovia odpadu – priemyselné a obchodné 
spoločnosti, samosprávy; dodávatelia tovarov a služieb 
v odpadovom hospodárstve, investori, vláda 

-  široká verejnosť, ktorá vyhľadáva informácie o odpadoch 
a odpadovom hospodárstve prostredníctvom 
internetového vyhľadávača

- returning visitors vs. new visitors 2013: 
52/48 % ~ Google Analytics)

- cca. 15.000 Unique Visits / per mounth (StatCounter)

- cca. 35.000 Page Views / per mounth (StatCounter)

-  spravodajstvo a publicistika (legislatíva, trh, politika)

-  servisné témy pre pôvodcov odpadov

- bannerová reklama

- PR články

- komunikačné partnerstvo portálu

 NÁVŠTEVNOSŤ

 OBSAH

 MOŽNOSTI INZERCIE
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- dvakrát mesačne výber najdôležitejších článkov a PR 
cieľovej skupine odberateľov newsletterov

 NEWSLETTER



- odberatelia energií (priemyselné a obchodné podniky, 
samosprávy), dodávatelia tovarov a služieb pre 
energetiku, investori a vláda

- široká verejnosť, ktorá vyhľadáva informácie o energiách 
prostredníctvom kľúčových slov v internetovom 
vyhľadávači 

- returning visitors vs. new visitors 2013: 
49,5/50,5 % ~ Google Analytics

- cca. 8.500 Unique Visits / per month

- cca. 19.000 Page Views / per month

- dvakrát mesačne výber najdôležitejších článkov a PR 
cieľovej skupine odberateľov newsletterov

 NÁVŠTEVNOSŤ

 NEWSLETTER
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 CIEĽOVÁ SKUPINA

-  spravodajstvo a publicistika (legislatíva, trh, politika)

-  servisné témy pre odberateľov energií

- bannerová reklama

- PR články

- komunikačné partnerstvo portálu
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 ČITATELIA
-  priemyselné a obchodné spoločnosti, samosprávy, 

profesionáli v oblasti odpadového hospodárstva (voľná 
distribúcia)

-  predplatitelia

- náklad a distribúcia: 800 ks / mesiac

-  spravodajstvo, publicistika a servisné témy z oblasti 
odpadového hospodárstva, energetiky a vodárenstva

- grafická a textová inzercia

- PR články

 ČÍTANOSŤ

 OBSAH

 REKLAMA
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CENNÍK INZERCIE platný od 01.1.2014 | internetový denník odpady-portal.sk

* súčasťou komunikačného partnerstva sú ďalšie služby: PR články, mediálne partnerstvo podujatia, 
textová a grafická inzercia v mesačníku ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO; pre bližšie informácie nás 
kontaktujte

REKLAMNÝ BANNER ROZMERY UMIESTNENIE CENA / 1 MESIAC

Square Pop-Up 250 x 250 px Hlavná stránka a všetky 
podstránky, ½ zobrazení

599 € [718,90 € s DPH]

Skyscraper 120 x 600 px Hlavná stránka a všetky 
podstránky, ½ zobrazení

599 € [718,90 € s DPH]

Leaderboard 728 x 90 px Hlavná stránka a všetky 
podstránky, ½ zobrazení

599 € [718,90 € s DPH]

KOMUNIKAČNÉ PARTNERSTVO ROZMERY UMIESTNENIE CENA / 1 MESIAC

Komunikačné partnerstvo* 70 x 47 px Hlavná stránka a všetky 
podstránky, nepretržite

899 € [1078,80 € s DPH]

TEXTOVÁ INZERCIA ROZSAH UMIESTNENIE CENA / 1  KS

PR články – textová inzercia 
v sekcii spravodajstva

do 3.600 
znakov (2 NS)

Správy, Politika, Trh  250 € [180 € s DPH]

VEĽKOSŤ ROZMERY TYP CENA

1/1 A4 strana 210 x 297 mm spadávka 999 €  [1198,80 € s DPH]

1/2 A4 strany 210 x 148 mm spadávka 499 €  [598,80 € s DPH]

1/3 A4 strany 210 x 100 mm spadávka 399 €  [478,80 € s DPH]

1/4 A4 strany 124 x 88 mm zrkadlo 199 €  [238,80 € s DPH]

vizitka 90 x 50 mm zrkadlo 99 €  [118,80 € s DPH]

CENNÍK INZERCIE platný od 01.1.2014 | mesačník ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO
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CENNÍK INZERCIE platný od 01.01.2014 | internetový denník Energie-portal.sk

* súčasťou komunikačného partnerstva sú ďalšie služby: PR články, mediálne partnerstvo podujatia, 
textová a grafická inzercia v mesačníku Energo; pre bližšie informácie nás kontaktujte

REKLAMNÝ BANNER ROZMERY UMIESTNENIE CENA / 1 MESIAC

Square Pop-Up 250 x 250 px Hlavná stránka a všetky 
podstránky, ½ zobrazení

1499 € [1798,80 € s DPH]

Skyscraper 120 x 600 px Hlavná stránka a všetky 
podstránky, ½ zobrazení

1499 € [1798,80 € s DPH]

Leaderboard 728 x 90 px Hlavná stránka a všetky 
podstránky, ½ zobrazení

1499 € [1798,80 € s DPH]

KOMUNIKAČNÉ PARTNERSTVO ROZMERY UMIESTNENIE CENA / 1 MESIAC

Logo spoločnosti* 70 x 47 px Hlavná stránka a všetky 
podstránky, nepretržite

1999 € [2398,80 € s DPH]

TEXTOVÁ INZERCIA ROZSAH UMIESTNENIE CENA / 1  KS

PR články – textová inzercia 
v sekcii spravodajstva

do 3.600 
znakov (2 NS)

Správy, Politika, Trh  750 € [900 € s DPH]

VEĽKOSŤ ROZMERY TYP CENA

1/1 A4 strana 210 x 297 mm spadávka 1999 €  [2398,80 € s DPH]

1/2 A4 strany 210 x 148 mm spadávka 999 €  [1198,80 € s DPH]

1/3 A4 strany 210 x 100 mm spadávka 749 €  [898,80 € s DPH]

1/4 A4 strany 88 x 124 mm alt. 
124 x 88 mm

zrkadlo 499 €  [598,80 € s DPH]

CENNÍK INZERCIE platný od 01.01.2014 | príloha Energo 
mesačníka Odpadové hospodárstvo

MEDIA KIT

PROPERTY & ENVIRONMENT s. r. o. | Bajkalská 29F, 821 05 Bratislava 2

Tel.: +421 2 58 100 137 | E-mail: info@proenviro.eu



Vydavateľ | Publisher

PROPERTY&ENVIRONMENT, s.r.o. 
vydavateľstvo

Fakturačné údaje | Invoicing

PROPERTY&ENVIRONMENT, s.r.o. 
Jiráskova 165/2
916 01 STARÁ TURÁ
 
IČO: 45 404 879
DIČ: 2022976857 | IČ DPH: 
SK2022976857 

Okresný súd Trenčín
Oddiel: Sro, Vložka č.: 22666/R

Bankové spojenie: 2923834221/1100 
(TATRA BANKA)

Radovan Kazda, 
šéfredaktor odpady-portal.sk
radovan.kazda@odpady-portal.sk
radovan.kazda@energie-portal.sk

Marek Hrabčák,
Geosofting s.r.o. Prešov

Tomáš Schabjuk,
Odpadový hospodár s.r.o.

MEDIA KIT

Martin Odkladal, 
externý redaktor
martin.odkladal@odpady-portal.sk
martin.odkladal@energie-portal.sk

Redakcia

Administratíva | Marketing

Odborná spolupráca

Mag. Bernhard Hager LL.M., 
Dvořák Hager & Partners
bernhard.hager@dhplegal.com

Ľubomír Augustín, 
Tanzer Consulting Slovakia
augustin@tanzerconsulting.sk

Dana Feketeová
info@proenviro.eu

Adresa redakcie

PROPERTY&ENVIRONMENT, s.r.o.
Bajkalská 29F
821 05 Bratislava 2

Tel.

+421 2 58 100 137


