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AgroTV – výhody VIP partnerstva:

Priaznivci internetovej televízie AgroTV majú možnosť
už niekoľko sezón bezplatne čerpať potrebné informácie
v podobe videoreportáží, filmov, sprievodných odborných
textov a fotografií z oblas� poľnohospodárstva,
potravinárstva, lesníctva, obnoviteľných zdrojov energie,
komunálnuej sféry, ekológie a života na vidieku.
Tento spôsob sprostredkovávania informácií sa snaží
využívať moderné technológie tak, aby mali informácie
vyššiu výpovednú hodnotu, boli aktuálnejšie a boli
podávané pútavejším spôsobom, ako je to napríklad
v printových médiách.
V tejto súvislos� sa obraciame na Vás s ponukou
spolupráce a s možnosťou dlhodobej prezentácie Vašej
spoločnos� na AgroTV.
Aj v roku 2018 prichádzame s ponukou obľúbenej
formy spolupráce v podobe VIP partnerstva. Pre bližšie
informácie nás neváhajte kontaktovať.

-

Celoročné umiestnenie firemného prezentačného
videa v hlavnej ponuke PREDSTAVUJEME (A)

-

Logo firmy v hlavnej lište (B) s odkazom na
firemné stránky VIP partnera

-

Vyhotovenie a spracovanie videozáznamu
z firemnej akcie, resp. iného poduja�a,
podľa želania VIP partnera (to prináša ďalšie
zhodnotenie už vložených prostriedkov do
organizácie firemných poduja�)

-

Možnosť ľubovoľného použi�a spracovaných
videozáznamov pre vlastné potreby VIP partnera
– umiestnenie na vlastnej webovej stránke, na
rôznych propagačných nosičoch a pod.

-

Výmena a aktualizácia videozáznamov kedykoľvek
počas roka

-

Videozáznam zostáva umiestnený v archíve AgroTV
aj po prípadnom ukončení VIP partnerstva, čím sa
dosiahne časová neobmedzenosť propagácie

-

Lacnejší marke�ngový nástroj s ďaleko väčšou
výpovednou hodnotou v porovnaní s printovými
médiami

-

Neobmedzený rozsah pôsobnos� a neustála
aktuálnosť firemnej prezentácie

-

Veľká flexibilita – možná denná aktualizácia
informácií

-

AgroTV sprostredkováva informácie z odboru
v SR i ČR prostredníctvom dvoch rovnocenných
domén AgroTV.sk a AgroTV.cz - možnosť oslovenia
cieľovej skupiny v oboch krajinách

-

Pravidelné upozorňovanie cieľovej skupiny na
novinky zverejnené na AgroTV

Plocha A – hlavná firemná ponuka
(Predstavujeme)
Plocha B – hlavná lišta s logami VIP
Plocha C – inzertné banery
Plocha D – Téma dňa
Plocha E – videoarchív pozostávajúci z nasledovných tema�ckých okruhov:
Rastlinná výroba, Chov zvierat, Les,
Energia, Komunál, Vidiek
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PONUKA AgroTV
na roky 2017/2018

BANNER
• Banner RIGHT A - plocha C (340 x 170)

30 €/mes.

300 €/rok

• Banner RIGHT AA - plocha C (340 x 340)

50 €/mes.

500 €/rok

• Banner RIGHT AAA - plocha C (340 x 510)

70 €/mes.

700 €/rok

• Banner FLOAT (lietajúci banner 340 x 340)

100 €/mes.

1000 €/rok

• Banner MAIN HEADER – hlavička AgroTV (900 x 90)

150 €/mes.

1500 €/rok

• Video + článok - plocha E vo vybranej kategórii
(Rastlinná výroba, Chov zvierat, Les, Energia, Komunál, Vidiek)

50 €/mes.

500 €/rok

• Video + článok TÉMA DŇA - plocha D

100 €/mes.

1000 €/rok

• Video + článok PREDSTAVUJEME - plocha A

150 €/mes.

1500 €/rok

VIDEO

EXTRA
• Balík VIP – (viď. predošlá strana)

840 €/rok

• WEB servis (údržba a aktualizácia firemných web stránok)

dohodou

• Firemný časopis (obsahové a grafické spracovanie firemného časopisu v PDF)

dohodou

• Prenájom reprezentačných priestorv AgroTV (viď. nasledujúca strana)

dohodou

• Organizovanie firemných akcií, seminárov a predvádzacích akcií

dohodou

* Cena vyhotovenia firemných videí sa stanoví individuálne, v závislos� od minutáže a iných požiadaviek klienta
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KONTAKT
AgroTV - internetová televízia
AgroTV.sk
AgroTV.cz
Hlavná 95/150
956 07 Veľké Ripňany - Behynce
SLOVENSKO
tel.: +421 908 761214
e-mail: info@agrotv.sk
GPS: 48.527818,17.963072
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