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Finsider, ako nezávislý spravodajský portál, prináša najnovšie informácie zo sveta 
financií, ekonomiky a biznisu. Zameriava sa na dianie v sektore finančného 
sprostredkovania, bankovníctve či poisťovníctve. Neposkytuje však len základné 
informácie, ale hľadá súvislosti a pozerá sa pod povrch. Poskytuje detailné správy o 
hospodárení finančných spoločností, komplexné porovnania finančných produktov 
na trhu a množstvo rád pre retailových klientov a podnikateľov. 

Okrem týchto informácií má čitateľ k dispozícii aj „rýchle správy“
o najaktuálnejšom dianí na Slovensku.

Medzi čitateľov patria manažéri finančných spoločností, sprostredkovatelia, ako aj ľudia, 
ktorí sa aktívne zaujímajú  o svoje peniaze a hľadajú dôveryhodné informácie spracované 

vo svete financií.

Počet reálnych užívateľov, ktorí mesačne navštívia stránku Finsider.sk aktuálne

portálom s finančným spravodajstvom na trhu.

na jednom mieste. Finsider je mienkotvorný web, ktorý pomáha zorientovať sa čitateľom

presahuje 70-tisíc. Našim cieľom je, aby sa Finsider stal v krátkom čase najväčším



Ide o najexkluzívnejšie miesto
na webovej stránke. Podklad je 
publikovaný o polnoci ako hlavný 
článok stránky Finsider. Prvú pozícii 
garantujeme minimálne do 9.30 hod. 
Následne klesne o jednu pozíciu
ďalej a postupne pridávaním nových 
článkov klesá na stránke nižšie.
Tento PR článok je zobrazovaný
na hlavnej stránke minimálne tri dni. 
Po tomto čase zostáva ďalej na webe 
zaradený už v príslušnej sekcii podľa 
druhu článku (Sprostredkovatelia, 
Investície, Poistenie, Úvery,
Dôchodok Biznis, Ekonomika).

1. PR ČLÁNOK V HLAVNOM STĹPCI

600 €



Vami zaslaný podklad sa zobrazuje 
počas 24 hodín vedľa hlavného 
článku. Potom zostáva zaradený v 
sekcii PR.

2. PR ČLÁNOK V PRAVOM STĹPCI NAD RÝCHLYMI SPRÁVAMI

400 € / 24 h



Podklad je publikovaný o polnoci
na prvej pozícii v stĺpci Rýchle správy. 
Prvú pozícii garantujeme minimálne
do 8.30 hod. Následne pridávaním 
nových článkov klesá na stránke nižšie. 
Článok zostáva na hlavnej stránke 
minimálne dva dni, následne sa ďalej 
zobrazuje v sekcii Rýchle správy.
Na titulke je možné zobraziť buď
len nadpis a začiatok článku, alebo
tu môže byť aj fotografia.

3. PR ČLÁNOK V STĹPCI „RÝCHLE SPRÁVY“

200 €



4. BANNER NA HLAVNEJ STRÁNKE NAD ČLÁNKAMI

1000 € / 24 h



Séria piatich článkov na dohodnutú tému, ktoré budú postupne publikované v 
priebehu piatich týždňov. Článok nie je označený ako inzercia. Na začiatku článku je 
uverejnené logo partnera. V texte môže byť zároveň umiestnený inzertný banner. 
Partner bude oslovený do každej časti seriálu a budeme tam citovať experta pre danú 
oblasť. Každý článok bude umiestnený v hlavnom stĺpci na hlavnej stránke, pričom 
začne na prvej pozícii, na ktorej bude minimálne 5 hodín. Článok je zobrazovaný na 
hlavnej stránke minimálne tri dni. Po tomto čase zostáva ďalej na webe zaradený už v 
príslušnej sekcii podľa druhu článku (Sprostredkovatelia, Investície, Poistenie, Úvery, 
Dôchodok Biznis, Ekonomika). Každý článok budeme zároveň zdieľať na facebookovej 
stránke.

5. PARTNERSTVO K SERIÁLU - 1 500 €



Ide o článok na dohodnutú tému. Článok nie je označený ako inzercia. Na začiatku 
článku bude uverejnené logo partnera. V texte môže byť zároveň umiestnený inzertný 
banner. Partner bude v článku citovaný. Článok bude v hlavnom stĺpci na hlavnej 
stránke, pričom začne na prvej pozícii, na ktorej bude minimálne 5 hodín. Po tomto
čase zostáva ďalej na webe zaradený už v príslušnej sekcii podľa druhu článku 
(Sprostredkovatelia, Investície, Poistenie, Úvery, Dôchodok Biznis, Ekonomika).
Každý článok budeme zároveň zdieľať na facebookovej stránke.

6. PARTNERSTVO K ČLÁNKU - 500 €



Všetky ceny sú uvedené bez DPH.

Pri PR článkoch je potrebné dodať kompletné podklady minimálne 24 hodín
pred publikovaním. Ku každému textu je potrebné dodať hlavnú fotografiu. Musí
ísť o fotografiu na šírku, s minimálnymi rozmermi 1 500 x 1 000 px. V texte
môžu byť aj ďalšie fotografie na šírku i na výšku s minimálnou šírkou 1 500 px.

V prípade partnerstva k článku alebo k seriálu komunikuje redaktor priamo
so zástupcom inzerenta, s ktorým si dohodne termín na odovzdanie odpovedí.

Storno podmienky
Inzerciu je potrebné záväzne objednať najneskôr päť pracovných dní pred jej 
publikovaním. Inzerciu je možné bezplatne stornovať najneskôr tri pracovné 
dni pred jej publikovaním. V prípade neskoršieho storna zaplatí inzerent
50 percent z dohodnutej ceny inzercie.

inzercia@finsider.sk      +421 908 710 693




