
Inzercia na portáli nftmagazin.sk

Názov služby Dĺžka trvania Cena Výhody

Spätný odkaz do 
existujúceho článku

Permanentne 9,99 € Silný dofollow 
backlink, možnosť 
vybrať si ľubovolný
existujúci článok a 
anchor text

Partner v pätičke 1 rok (365 dní) 19,99 € Možnosť pridať 
názov alebo logo, 
veľmi silný 
backlink, lukratívna
pozícia pod 
navigáciou v 
pätička, viditeľný 
backlink na každej 
jednej podstránke

Publikácia PR 
článku

Permanentne 14,99 € Silný backlink, 
ľubovolná dĺžka 
článku, 2 spätné 
odkazy v cene

Napísanie a 
publikovanie PR 
článku

Permanentne 19,99 € / 1NS Skvelá práca od 
našich 
copywriterov, 
článok presne na 
mieru podľa 
inštrukcií, možnosť 
doplatiť si viac NS, 
silný backlink, 2 
spätné odkazy v 
cene, ľubovolný 
anchor text

Publikácia recenzie Permanentne 19,99 € Silný backlink, 
ľubovolná dĺžka 
článku, 2 spätné 
odkazy v cene

Napísanie a 
publikovanie 
recenzie

Permanentne 29,99 € / 1NS Skvelá práca od 
našich 
copywriterov, 
recenzia presne na 



mieru podľa 
inštrukcií a reality, 
možnosť doplatiť si 
viac NS, silný 
backlink, 2 spätné 
odkazy v cene, 
ľubovolný anchor 
text, možnosť 
zapožičania 
produktu na 
vyskúšanie a 
následne vrátenie

Pridanie 
produktu/služby do 
katalógu

Permanentne 19,99 € Zvýšenie konverzií, 
predstavenie 
produktu 
relevantnému 
trafficu, silný 
backlink

TOP (header) 
banner

1 mesiac (30 dní) 29,99 € Skvelá poloha na 
PC aj mobiloch, 
viditeľnosť na 
každej podstránke, 
silný backlink, 
skvelé 
odpromovanie 
relevantnému 
trafficu

Side banner 1 meisac (30 dní) 14,99 € Skvelá cena, silný 
backlink, 
viditeľnosť na 
každej podstránke

Všetky služby sú dostupné na faktúru, ktorú možno zaradiť do nákladov.
Všetky ceny sú v konečne sume, bez DPH (nie sme plátci).
Benefity zdarma: zdieľanie na sociálne siete (FB, IG, TikTok, Twitter, LinkedIn), 
relevantný aktívny traffic, silný backlink, množstvo neplateného obsahu (nie sme 
mŕtvy PR web).

Možnosť propagovať články/recenzie na soc. sieťach Facebook a Instagram za cenu: 
vami určený budget + 25% administratívny poplatok. 
Príklad: ak chcete propagovať článok za 100€, zaplatíte nám na faktúru 125€, 25€ je 
administratívny poplatok pre nás za nastavenie kampane a 100€ použijeme ako 



budget na danú reklamu. Nastavenie kampane s vami samozrejme preberieme a 
doložíme doklad že bol využitý na kampaň celý budget.

Fakturačné údaje: 
Dávid Ivančík
Gojdičova 1141/15D
92041 
Leopoldov
IČO : 53343808 


