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Reklamný PR článok v magazíne dodaný partnerom, možnosť umiestnenia obrázkov/videa a aktívnych URL odkazov

Každý článok je možné podporiť vo forme propagácie na sieťach



Natívny článok v magazíne pripravený redakciou, možnosť umiestnenia obrázkov/videa a aktívnych URL odkazov

Možnosť vytvoriť pre články v magazíne samostatnú kategóriu



Horizontálny banner na domovskej stránke v danej sekcii (vždy iba 1)  
+ textový link na vrchu domovskej stránky

Môže byť séria graficky zladených bannerov 
komunikujúcich brand (1120x257px)



2x Nízky extra široký banner na domovskej stránke

Vhodný na komunikáciu TOP produktov značky (1920x180px)



2x Nízky extra široký banner na všetkých archívoch a profiloch

Vhodný na komunikáciu TOP produktov značky (1920x180px)



Textová reklama vo všetkých článkoch v mesiaci

Ideálne na prepojenie s odkazom na kľúčový článok



Štvorcový/Horizontálny banner vo všetkých článkoch v mesiaci

Vhodné na komunikáciu TOP produktov značky (1120x257px / 300x300px)



Štvorcový/Horizontálny banner v TOP článkoch na portáli

Vhodné na komunikáciu TOP produktov značky (1120x257px / 300x300px)



Textová reklama v TOP článkoch na portáli

Ideálne na prepojenie s odkazom na kľúčový článok



3x príspevok na Instagrame (graficky prepojený príspevok v grafike zadávateľa)

Vhodné na reklamnú kampaň (3x 1000x1000px)



Súťaž na Instagrame alebo Facebooku - výhru dodáva partner, nastavenie súťaže je vhodné podporiť platenou reklamou

Súťaž poteší všetkých fanúšikov  (1000x1000px)



Samostatný Instagram Highlights + stories

Graficky zladené kontinuálne publikované príbehy (1920x1080px)



Reklamná správa na Linktr.ee - 1 fixné miesto navrchu (pripnutý článok alebo landing page)

Rýchly prístup k tomu najdôležitejšiemu na webe



Štvorcový/Obdlžníkový banner vo všetkých profiloch

Vhodné na podporu obsahového materiálu (300x300px / 257x900)



Horizontálny banner vo všetkých profiloch, archívoch a pod článkami

Budovanie značky alebo propagácia TOP produktov



Odkaz v navigačnom menu (patriaci ku danej kategórii Pivovary/Podniky/Eshopy/Distribútori)

Rýchly prístup, veľmi dobre funguje krátky názov s priamym externým URL odkazom



Samostatná Landing page na podporu značky vyskladaná podľa požiadavky

Ucelená komunikácia značky, produktov a kampaní na 1 mieste



Samostatná kategória článkov v magazíne

“Blog v blogu” prepája články 1 značky



Samostatná sekcia na domovskej stránke (zoznam pív  / podnikov)
Novinka na posilnenie komunikácie na najvštevovanejšej stránke portálu



Samostatná sekcia - “Custom Pubs” vrátane URL v navigácii
Možné vytvoriť zvlášť alebo integrovať medzi ostatných a zvýrazniť v archíve



Doplnenie všetkých pív pivovaru do databázy pív

Doplnenie kompletnej informácie o pivách pre fanúšikov značky



Zaradenie pív z vášho e-shopu v “tržnici”

Experimentálna stránka môže podporiť prekliky na Váš e-shop



Štatistiky



Návštevnosť kontinuálne rastie
2 ročné obdobie po mesiacoch

• obsah na webe sa pravidelne dopĺňa a aktualizuje 

• cieľom pre rok 2022 je dostať sa na priemernú dennú návštevnosť na 15.000 užívateľov (t.j. +100%) 

• základ získavania návštevníkov tvorí Google search (69%), potom Sociálne siete (16,5%) a Direkt 
(9,5%) 

• 2 hlavné sezóny sa zdajú byť Leto a Vianoce 

• 2 hlavné prvky, ktoré ľudia vyhľadávajú sú “pivovary” a “pivné e-shopy”



Aktívny prístup na sociálnych sieťach
Systematická práca pre podporu kategórie

• sociálne siete organicky rastú budovaním cieľovej skupiny milovníkov piva 

• cieľom je v roku 2022 zvýšiť publikum +50-100%



Publikum na sociálnych sieťach a TOP 10 príspevkov



Dlhodobá spolupráca
Komunikácia značky a marketingových kampaní

Predpoklady na úspech a poznámky: 

- graficky zladené bannery rôznych formátov je možné na mesačnej báze meniť 
-  výstižné headliny a sumarizačné články ako napr. “5 tipov, kde si môžete vychutnať pivo XYZ” sú vhodná voľba na podporu 

organického dosahu 
- 100% využitie reklamných plôch môže pôsobiť dotieravo, preto je lepšie reklamné prvky v čase striedať 
- je vhodné prepojiť Vaše TOP pivárne a marketingovú komunikáciu (napr. odkaz na Vašom webe či prezdieľavanie článkov na 

svojich sociálnych sieťach) so značkou Živé Pivo 
- finančné prostriedky z dlhodobého partnerstva pomáhajú udržiavať webový portál po technickej stránke a zároveň sú v 

istom podiele investované aj do budovania návštevnosti a dosahu medzi pivármi 
- TOP články na portáli sú pravidelne podporované propagáciou (napr. Pivný Wellness, Slov.pivná korunka, Burger a pivo …) 
- všetky ostatné teoretické možnosti reklamných plôch v tomto dokumente neuvedené podliehajú technickému prevereniu a 

dodatočnej investícii 
- dohoda o dlhodobej spolupráci prináša lukrativitu vo forme blokácie reklamných plôch pre iných partnerov a exkluzivitu vo 

forme garancie ceny, pričom celkový výnos z reklamy musí spĺňať isté finančné očakávania 
- dohoda o spolupráci je možná do konca roka 2022, pričom dohoda na rok 2023 môže byť zohľadnená najneskôr v 

novembri 2022, na základe obojstrannej spokojnosti, reklamného “výkonu” a budúcich očakávaní



Spolupráce v histórii a v súčasnosti
Aktuálne prebiehajúce kampane blokujú vybrané reklamné plochy

Spolupracovali sme s: 
⁃ Dobré Časy Starý Smokovec

⁃ Piešťanský pivovar ŽiWELL

⁃ ŽiWELL Kursalon Piešťany

⁃ Bistro Bar Marina Námestovo

⁃ Merkur Pub Trnava

⁃ Nestville Park

⁃ Redcock Bratislava (beží kampaň do 8.6.2022)

⁃ Budějovický pivovar Budvar

⁃ craftbeershop.sk (beží kampaň do konca júla + rezervácia Okt-Nov-Dec)

⁃ Pivný Wellness Liptovský Trnovec

⁃ Beer Station Slovensko (beží kampaň do 26.5.2022)

⁃ konopnica.sk

⁃ Hoppyness.eu

http://craftbeershop.sk
http://konopnica.sk


Reklamné balíčky
Všetky reklamné prvky je možné vyskladať do celkov

Typy balíčkov: 
⁃ “Pivo na prvý pohľad” - skladba reklamných prvkov viditeľných ihneď po otvorení 

akejkoľvek stránky (resp. na začiatku scrollovania) vo forme bannerov a odkazov

⁃ “100% pokrytie” - skladba reklamných prvkov viditeľná na každej jednej stránke, nie 

však nevyhnutné na prvej pozícii vo forme bannerov a odkazov

⁃ “Content is a king” - skladba reklamných viac natívnych prvkov zameraná na obsah a 

propagáciu v obsahovej časti webu vo forme článkov, bannerov a odkazov v článkoch a 
natívnych prvkov v profiloch a viditeľnosť značky napr. aj v databáze pív či e-shopov (a v 
tržnici)


⁃ “Živé Pivo u vás” - iný prístup ku reklame vo forme oživenia portálu naozaj jedinečných 
obsahom vo forme realizácie návštev a udalosti, pri ktorých je reportér portálu - 
dohodnutý pivný bloger (napr. zážitkové články či fotoreportáž z nosných podnikov 
značky resp. akcií, na ktorých je pivovar ako DoD či prehliadka pivovaru a pod.)



Ďakujem
Viac informácii a diskusie o možnostiach a cieľoch spolupráce  

si môžeme prebrať na osobnom stretnutí


