
Sóda
Ponuka  natívnej  kampane



Sóda je portál O2,
zameraný na inšpiratívne, 
oddychové čítanie. 



Sóda je silná v troch témach: 

Cestovateľské
seriály Inteligentné 

lifestyle
témy

Šport
a fitness



Sóda v číslach (II. polovica roka 2017)

● Sódu navštívilo takmer 900 000 unikátnych 
návštevníkov

● Články si prečítali 2 600 000-krát
● Na jednom článku strávili v priemere 3 minúty a 8 

sekúnd
● Na sociálnych sieťach sa obsah zo Sódy zobrazil 

14 800 000-krát
● Priemerný článok na Sóde má 6 800 prečítaní



Najčítanejšie
články

188 806
čítaní

135 260
čítaní

90 966
čítaní



1:1 muži a ženy

25 – 44 rokov

Naše publikum
Čitatelia lifestylových tém, 
Amatérski fotografi, Nadšenci 
cestovania, Foodies, Móda/Home 
Decor, Milovníci hudby, Technofili

Zo všetkých kútov Slovenska

Regióny

Čitatelia lifestylových tém

Regionálne publikum 
(Sóda má silné regionálne témy)
Čitatelia bulváru
Amatérski fotografi
Nadšenci cestovania
Foodies 
Móda/Home Decor 
Milovníci hudby
Technofili



Reklamné formáty na Sóde:
– Natívna kampaň (seriál natívnych článkov v hlase 
magazínu Sóda zameraných na jeden váš konkrétny cieľ)
– Sponzoring víkendového vydania (tému vyberáme 
spoločne)
– Banner v newsletteri (exkluzívna reklamná pozícia)
– Zverejnenie tlačovej správy (po edite redakciou Sódy)
– Samostatný natívny článok (vyberiete si formát na základe 
nami navrhnutých tém)
– Grafická reklama v printe



Natívne kampane
Spojíme vašu spoločnosť alebo 
produkt so zaujímavou témou 

2 články        od 3 000 € bez DPH 
5 článkov      od 5 500 € bez DPH 
12 článkov    od 12 000 € bez DPH 

Cena zahŕňa:
manažment, vymyslenie tém, písanie, rešerš, editáciu, 
kontrolu pravopisu, 200 € kredit na reklamu na sociálnych 
sieťach (možnosť navýšiť alebo znížiť podľa cieľov) na 
článok, správu reklamy, vizuálny edit, prípravu statusov, 
fotografovanie

Cena sa môže líšiť od:
náročnosti tém, spracovania, fotografovania, prípadne od 
videoprodukcie



Víkendové vydania
Spojíme vašu spoločnosť alebo 
produkt so zaujímavou témou, ktorá 
vďaka vám v spoločnosti zarezonuje

6 článkov      od 6 000 € bez DPH 

Cena zahŕňa:
manažment, vymyslenie tém, písanie, rešerš, editáciu, 
kontrolu pravopisu, 200 € kredit na reklamu na sociálnych 
sieťach (možnosť navýšiť alebo znížiť podľa cieľov) na 
článok, správu reklamy, vizuálny edit, prípravu statusov, 
fotografovanie

Cena sa môže líšiť od:
náročnosti tém, spracovania, fotografovania, prípadne od 
videoprodukcie



Newsletter
Exkluzívna reklamná pozícia 

banner v pravidelnom best of 
newsletteri, ktorý zasielame každý 
piatok vyše 6 500 odberateľom

600x300 px

500 € bez DPH



Náklad: 50 000 ks
Periodicita: štvrťročne
Rozmer: 168x226 mm
Rozsah: 100 strán
Distribúcia: v každej predajni O2 na 
Slovensku a vo vlakoch ŽSR 
Technické požiadavky na dodanie 
inzercie: printové pdf vo farebnosti 
CMYK o rozmere 168x226 + 5 mm 
spadávka, 300 dpi (rozmer strany)
Predajná cena magazínu: zadarmo

* Zoznam predajní O2: 
https://www.o2.sk/kontakty/o2-predajne

Printová Sóda

https://www.o2.sk/kontakty/o2-predajne


O2 Extra výhody
Vašu zľavnenú ponuku zobrazíme viac ako milión 
zákazníkom O2.
O2 SMS Marketing
Nový zákazníci vďaka cielenej SMS kampani 
vytvorenej na mieru.

Čo ešte vieme ponúknuť?



Návrh natívnej kampane
a ceny jednotlivých formátov
Vám radi predstavíme
na základe konkrétneho zadania

Neváhajte nás kontaktovať na

kampane@folk.ad


