Umiestnite svoju reklamu
a inzerciu v renomovaných
a populárnych ružinovských
médiách!

Ružinovské Echo,
Televízia Ružinov,
www.ruzinovonline.sk
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Tri silné médiá,
ktoré sa
postarajú o Vašu
prezentáciu
a pomôžu Vášmu
podnikaniu
v Ružinove!

Čo Vám ponúka Ružinovské Echo:
echo_logo.indd 1

►

plnofarebný mesačník vydávaný Mestskou časťou
Bratislava – Ružinov už od roku 1993

►

náklad až 38 000 výtlačkov

►

zadarmo distribuovaný schránkovaním do viac než
33 000 domácností v Ružinove

►

bezplatne k dispozícii na frekventovaných miestach v Ružinove

►

priamy dosah na tisícky ľudí žijúcich a pracujúcich v Ružinove

►

flexibilita v umiestnení Vašej inzercie

Ako sa môžete efektívne prezentovať
v Ružinovskom Echu:
►

štandardná printová reklama v rôznych formátoch

►

komerčné články, rozhovory a tlačové správy

►

umiestňovanie zľavových kupónov /rôzne formáty a formy/

►

špeciálny vkladací leták formátu A4 s priestorom pre umiestnenie
8 až 10 zľavových kupónov vhodných na vystrihovanie
s ponukou Vášho tovaru a služieb

►

vkladanie reklamných letákov

Čo Vám ponúka Televízia Ružinov:
►

pevné a rešpektované postavenie - televízia
Mestskej časti Bratislava - Ružinov už od roku 1996

►

celoslovenské pokrytie prostredníctvom renomovaných operátorov /
Orange, UPC, Magio/

►

priamy informačno-spravodajský dosah na:
● viac než 33 000 ružinovských domácností
● viac než 70 000 obyvateľov Ružinova
● stovky obchodných a firemných prevádzok

►

relácie zamerané na konkrétne cieľové skupiny obyvateľov Ružinova

►

flexibilita foriem a umiestnenia Vašej reklamy vo vysielaní

►

výroba šotov na objednávku

►

bezkonkurenčné ceny za reklamu

Ako sa môžete efektívne prezentovať v Televízii Ružinov:
►

štandardný reklamný šot

►

statická obrazová reklama

►

komerčná reportáž, resp. komerčný rozhovor

►

telenákup a sponzoring

►

umiestňovanie produktov /product placement/
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Čo Vám ponúka portál
www.ruzinovonline.sk :
►

internetová prezentácia médií mestskej časti Ružinov na jednom mieste

►

podpora návštevnosti portálu prostredníctvom propagácie
v Ružinovskom Echu a Televízii Ružinov

►

rast návštevnosti - moderné a interaktívne spracovanie,
živé vysielanie televízie a archív

►

zásah na všetky cieľové skupiny

►

efektívne umiestnenie Vašej internetovej reklamy na neobmedzený čas

►

bezkonkurenčné ceny za internetovú reklamu

Ako sa môžete efektívne prezentovať na portáli
www.ruzinovonline.sk:
►

rôzne formy a veľkosti reklamných bannerov

►

PR článok + odkaz

►

textová inzercia

KONTAKT:
TVR a RE, s.r.o.
Mierová 21,
827 05 Bratislava
IČO: 35 728 213
Mobil: +421 918 391 725,
+421 918 428 793
E-mail: reklama@tvr.sk

To však nie je všetko!
Ponúkame Vám oveľa viac!
Veľmi výhodnú a efektívnu prezentáciu Vašej spoločnosti
naraz vo všetkých našich médiách.
►

kombinovaná reklama – veľmi efektívna a výhodná propagácia Vašej
spoločnosti, resp. Vášho tovaru realizovaná spojením televíznej, printovej
a internetovej reklamy v našich médiách
/TVR+Ružinovské Echo+www.ruzinovonline.sk/

►

reklamná kampaň – realizácia komplexnej propagácie Vašej 		
spoločnosti, resp. Vášho produktu využitím viacerých foriem prezentácie
v samostatnom médiu, alebo vytvorením kombinácie reklamy
v TVR + Ružinovské Echo + www.ruzinovonline.sk
Kombináciou printovej, televíznej a internetovej reklamy viete veľmi
efektívne zacieliť Vašu prezentáciu presne tam, kam potrebujete.
A navyše za bezkonkurenčných podmienok!
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