
Kopanice 709/9D 
010 07 Žilina - Bytčica

Direct press +421 905 468 395
 inzercia@hotelier.sk

www.hotelier.sk

Media Kit
Časopis, ktorý si vás nájde



Časopis, ktorý si vás nájde

Časopis Hotelier je 
dlhodobo jediným 
mienkotvorným titulom 
pre oblasť HoReCa na 
Slovensku. 

Cielene je distribuovaný 
riadiacim pracovníkom 
2 500 hotelov, penziónov 
a reštaurácií

Líder vo svojom 
segmente, atraktívny 
obsahom i dizajnom 
s presne definovanou 
cieľovou skupinou
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Najvyšší podiel inzercie 
vo svojej kategórii, 
výhodná cena inzercie
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Základné 
technické 

údaje
Časopis Hotelier číta absolútna 

väčšina našich hotelierov!
Ponúknite svoje služby v titule, 

ktorý číta takmer každý hotelier 
na Slovensku!

Formát: 200 x 270 mm02

Periodicita: štvrťročník01

Papier: krieda 115 gr/m2, 
obálka 170 gr/m2 lamino
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Náklad: do 3 000 
výtlačkov
z toho 2 500 výtlačkov 
adresná distribúcia
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Umiestnenie Formát Rozmer v mm* Cena v EUR

Vnútorné 1/1 200 x 270 1 199

2/3 128 x 270 999

1/2 165 x 115 799

1/3 65 x 270 599

2/1 400 x 270 1 998

Prvá vnútorná dvojstrana 2/1 400 x 270 2 199

Obálka (2. strana) 1/1 200 x 270 1 449

Obálka (3. strana) 1/1 200 x 270 1 349

Obálka  (4. strana) 1/1 200 x 270 1 998

Vkladná inzercia max. 190 x 260 0,40 / 1 strana

Cenník 
inzercie 

Uvedené ceny sú bez DPH.
* Pri inzercii na spadávku +5 mm.

4



online formáty
HOTELIER.SK

online formát časopisu Hotelier

www.hotelier.sk

@casopishotelier  

Časopis, ktorý si vás nájde

@casopis_hotelier
@casopis_hotelier
@casopis_hotelier

https://www.facebook.com/casopishotelier
https://www.instagram.com/casopis_hotelier/
https://www.linkedin.com/company/hotelier-sk/about/
https://ro.pinterest.com/casopis_hotelier/
https://hotelier.sk/
https://hotelier.sk/
https://www.facebook.com/casopishotelier
https://www.facebook.com/casopishotelier
https://www.instagram.com/casopis_hotelier/
https://www.linkedin.com/company/hotelier-sk/about/
https://ro.pinterest.com/casopis_hotelier/


Využite 
príležitosti

Časopis Hotelier pravidelne číta drvivá väčšina hotelierov na 
Slovensku. Využite vo svoj prospech známosť značky Hotelier pri 
oslovení špecifickej cieľovej skupiny sektora hospitality.
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Hotelier je lídrom vo svojom segmente, atraktívny obsahom i 
dizajnom. Má presne definovanú cieľovú skupinu v oblasti 
hotelierstva, gastra, turizmu a vďaka online prítomnosti je čoraz 
populárnejší aj medzi laickou verejnosťou.

Naši čitatelia sú riaditelia a majitelia hotelov, penziónov a 
reštaurácií na Slovensku, investori v oblasti cestovného ruchu, 
zamestnanci v horeca sektore, architekti, študenti odborných 
škôl.
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hotelier.sk

Inzercia v online formáte časopisu Hotelier pomôže zvýšiť 
povedomie o vašej značke, budovať vzťahy s klientmi, pretože 
poskytuje jedinečnú príležitosť odprezentovať vaše produkty či 
služby. 

04

6

https://hotelier.sk/


Vyberte si platformu 

Portál nadväzuje na úspech značky
Hotelier, ktorá je prítomná a dobre
etablovaná na trhu vyše 17 rokov. 
Opiera sa o skúsený tím redaktorov 
a prispievateľov a oslovuje bonitnejšiu
cieľovú skupinu. Vyberte si reklamné
formáty alebo natívne spracovanie
obsahu.

hotelier.sk 

Rozšírte svoj zásah o followerov a 
sledovateľov na sociálnych sieťach 
hoteliera na plaformách Facebook, 
Instagram, LinkedIn, Pinterest. 
Využite možnosti interakcie, súťaží, 
otázok, ankiet, hlasovaní, kvízov a ďalších 
odľahčených formátov. 

sociálne siete

Využite možnosť atraktívneho 
video/audio formátu prostredníctvom 
podcastov a videí so zaujímavými ľuďmi v 
sektore, ktorí sú inšpiráciou nielen 
profesionálom, ale aj širokej verejnosti.

audio/video

hotelier.sk
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Bannerové formáty
hotelier.sk

https://hotelier.sk/


Branding 
Rozmery:

hotelier.sk

DESKTOP
Vrchný banner: 1 280 x 200 px 
Pravý banner: 120 x 600 px
Ľavý banner: 120 x 600 px
(grafiku a text smerovať do 600
px zvrchu)

MOBILE
Vrchný banner: 728 x 90 px 

Formát

Statický obrázok formát jpg, png,
gif, animovaný gif

Umiestnenie 

Hlavná stránka 

Cena

1 000 €/mesiac
2 000 €/3 mesiace
3 000 €/6 mesiacov
4 000 €/12 mesiacov

GARANCIA
Pomerové striedanie brandingu
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Leaderboard
Rozmery:

hotelier.sk

DESKTOP
Vrchný banner: 1280 x 200 px 

MOBILE
Vrchný banner: 728 x 90 px 

Formát

Statický obrázok formát jpg, png,
gif, animovaný gif, html5

Umiestnenie 

Hlavná stránka 
Podstránky

Cena

500 €/mesiac
1 000 €/3 mesiace
1 500 €/6 mesiacov
2 000 €/12 mesiacov

GARANCIA
Pomerové striedanie bannerov

10

https://hotelier.sk/


Skyscraper
Rozmery:

DESKTOP
Skyscraper: 120 x 800 px 
(grafiku a text smerovať 
do 600 px zvrchu)

Formát

Statický obrázok formát jpg, png,
gif, animovaný gif

Umiestnenie 

Hlavná stránka 
Podstránky

Cena

500 €/mesiac
1 000 €/3 mesiace
1 500 €/6 mesiacov
2 000 €/12 mesiacov

GARANCIA
Pomerové striedanie bannerov

hotelier.sk
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Square
Rozmery:

DESKTOP
Square: 300 x 300 px 

MOBILE
Square: 300 x 300 px 

Formát

Statický obrázok formát jpg, png,
gif, animovaný gif

Umiestnenie 

Hlavná stránka 
Podstránky

Cena

350 €/mesiac
700 €/3 mesiace
1 050 €/6 mesiacov
1 400 €/12 mesiacov

GARANCIA
Pomerové striedanie bannerov

hotelier.sk
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Rectangle
Rozmery:

DESKTOP
Banner: 600 x 300 px 

MOBILE
Banner: 600 x 300 px 

Formát

Statický obrázok formát jpg, png,
gif, animovaný gif

Umiestnenie 

Hlavná stránka 
Podstránky

Cena

500 €/mesiac
1 000 €/3 mesiace
1 500 €/6 mesiacov
2 000 €/12 mesiacov

GARANCIA
Pomerové striedanie bannerov

hotelier.sk
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Post banner
Rozmery:

DESKTOP
Banner: 728 x 90 px 

MOBILE
Banner:  728 x 90 px 

Formát

Statický obrázok formát jpg, png,
gif, animovaný gif

Umiestnenie 

V článku

Cena

350 €/mesiac
700 €/3 mesiace
1 050 €/6 mesiacov
1 400 €/12 mesiacov

GARANCIA
Pomerové striedanie bannerov

hotelier.sk
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Newsletter

Reklamný formát Branding
Možnosti: 

Logo a uvedenie sponzorstva 

Článok v NL - Predstavujeme 
       vo vrchnom banneri NL

Formát

Statický obrázok formát jpg, png, gif
1200 x 600 px, 800 x 1200
Text v rozsahu 1 000 znakov, video,
URL partnera

Počet odberateľov

vyše 4 500 profesionálov 
zo segmentu HoReCa  

Cena

500 €/vydanie

NL odosielame každý druhý 
pondelok do emailových 
schránok, výber najdôležitejších 
informácií z uplynulých dní.

hotelier.sk
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PR článok
Účinná a zaujímavá forma 
komunikácie, ktorá prirodzenou a 
atraktívnou formou oslovuje 
cieľovú skupinu, zdôrazňuje 
benefity a prínos produktu alebo 
služby.

Zostáva na titulke 20 dní, 
následne presunuté do archívu.
Možnosť pridať 3 prekliky na
stránku klienta. 
Označenie: Predstavujeme

Formát

Text + ilustračný obrázok + video

Umiestnenie 

Hlavná stránka 
Podstránky

Cena

1 000 €

hotelier.sk
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Podcast
Účinná a zaujímavá forma 
komunikácie, ktorá prirodzenou a 
atraktívnou formou oslovuje 
cieľovú skupinu, zdôrazňuje 
benefity a prínos produktu alebo 
služby.

Podcast 

Špeciálne vydanie podcastu
(audio+článok) v rozsahu 
30 minút, postprodukcia.

Video 

Video dodané klientom, uverejnené na
titulke

Cena

Podcast: 1 500 €
Video: 1 000 €

Zostáva na titulke 20 dní, následne 
presunuté do archívu.
Možnosť pridať 3 prekliky na stránku 
klienta.

Označenie: Predstavujeme

hotelier.sk
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Reportáž
Odľahčený a netradičný spôsob 
komunikácie na oslovenie a 
interakciu čitateľov.
Zdieľanie na všetkých sociálnych 
sieťach (post + story).

Špeciálna reportáž - prezentácia
novej služby, produktu klienta,
nahliadnutie do zákulisia.

Redakčné spracovanie témy, 
výstup vo forme video + foto + 
článok.

Cena

1 500 €

Zostáva na titulke 20 dní, následne 
presunuté do archívu.
Možnosť pridať 3 prekliky na stránku 
klienta.

Označenie: Predstavujeme

hotelier.sk

18

https://hotelier.sk/


Sponzoring
Odľahčený a netradičný spôsob 
komunikácie na oslovenie a 
interakciu čitateľov.

Garancia exkluzivity s vylúčením
akéhokoľvek iného partnera.

Sponzorovanie témy, ktorá je 
klientovi blízka, napr. 
wellness/technológie/interiér ...

Cena

1 500 €

Zostáva na titulke 20 dní, následne 
presunuté do archívu.
Možnosť pridať 3 prekliky na stránku 
klienta.

Označenie: Predstavujeme

hotelier.sk
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Súťaž

Súťaž

Súťaž
Odľahčený a netradičný spôsob 
komunikácie na oslovenie a 
interakciu čitateľov.

Špeciálna spolupráca,
partner venuje ceny do súťaže
a stanovuje jej podmienky.

Súťaž promovaná ako banner 
branding webu/leaderboard/square, 
na sociálnych sieťach.

Cena

Podľa cenníka vybraného formátu
branding/leaderbard/square.

Zostáva ako 
branding/leaderbard/square 
počas trvania súťaže.

Označenie: Súťaž

hotelier.sk
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Ďakujeme
Ján Kramár

inzercia@hotelier.sk
+421 905 468 395

Kontakt

Časopis, ktorý si vás nájde

www.hotelier.sk
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