
Nie sme masové médium. Cielime presne na skupiny, ktoré potrebujete osloviť.
Grant UP je najlepšie miesto, kde dať vedieť o svojom projekte a kde osloviť ľudí

so záujmom o granty a projekty.





INZERCIA 

Web magazín grantup.sk

Natívna reklama vo forme článku       250 €
tvorba obsahu redakciou na základe dodaných materiálov od klienta

Uverejnenie PR článku - tlačovej správy      150 €
obsah v rozsahu max. 8 000 znakov dodáva klient - text a max. 3 fotografie

 
 

Banner domovská stránka        200 €
umiestnený na vrchu domovskej stránky napravo od loga grant UP

odklik napr. na projekt alebo podujatie | po dobu 1 mesiac
 
 

Banner bočný         100 €
umiestnený na pravom paneli | zobrazuje sa pri článkoch

odklik napr. na projekt alebo podujatie | po dobu 1 mesiac
 
 

Banner obsahový         300 €
umiestnený uprostred/ na konci všetkých článkov na webe grant UP

odklik napr. na projekt alebo podujatie | po dobu 1 mesiac
 
 

Projektový blog         400 €
autorské konto pre projektového manažéra na 1 rok | neobmedzený počet článkov 



INZERCIA 

Podcast

Sponzor podcastu       150 €
maximálne 40 sekundový spot v úvode a závere 1 podcastu | v cene je výroba spotu

 
 

PR rozhovor v podcaste       300 €
téma 1 epizódy podľa požiadaviek klienta

 
 

Podcastový seriál       kontaktujte nás
dlhodobá spolupráca vo forme viacerých podcastových epizód podľa požiadaviek klienta

(cena závisí od množstva epizód a náročnosti témy) 
 

 
Newsletter

Zaradenie správy do newslettra       50 €
zasiela sa každú druhú nedeľu | cca 500 cielených odberateľov (priemerný open rate 65%)

 
 

Zaradenie správy do newslettra pri objednaní služby Natívna reklama/ PR článok/
Projektový blog alebo jeden z komunikačných balíčkov       zdarma

 
 

 

mailto:inzercia@grantup.sk


INZERCIA 

Komunikačné balíky

Projektová komunikácia Mini       300 €
jednorazová komunikácia na všetkých kanáloch grant UP - web magazín, newsletter,

zmienka v bonusovej epizóde podcastu, post na sociálnych médiách grant UP
 
 

Projektová komunikácia Maxi       1 000 €
komunikácia počas počas 1 roka | 4x komunikácia na všetkých kanáloch grant UP

 
 

Projektová komunikácia Partner       kontaktujte nás
komunikácia projektu podľa individuálnych požiadaviek projektu

alternatívne zahrnutie grant UP do projektového zámeru
 

mailto:inzercia@grantup.sk


https://www.facebook.com/grantup.sk
https://www.linkedin.com/company/69248746
mailto:info@grantup.sk
https://open.spotify.com/show/2VBEpuTlTWdx5udmbi2Mw1

