AZET KATALÓG
vyhľadávanie

katalóg firiem

Azet katalóg je katalóg s najväčším počtom záznamov firiem a www stránok. Obsahuje
viac ako 4 500 špecializovaných kategórií, ktoré umožňujú jednoduché a presné vyhľadávanie. Záznamy sú zaradené v kategóriách podľa druhu činností (20 hlavných kategórií),
je možné ich triediť podľa lokácie, kvality stránky, abecedy. Denne ho navštívi približne
52-tisíc reálnych používateľov, mesačne takmer 704-tisíc*. Umiestnením Vašej firmy vo
vhodnej kategórii oslovíte práve tú skupinu zákazníkov, ktorí majú záujem práve o Vaše
produkty a služby. Reklamou v katalógu sa dozvedia nielen o Vás, ale hlavne získajú informácie o Vašich produktoch a službách.
Reklama v katalógu = cielené vyhľadávanie produktov a služieb = aktívni potencionálni
zákazníci
Možnosti reklamy v Azet katalógu:
•
•
•
•
•

Bannery
Prednostné pozície
Garancia 1. Strany
Plný profil firmy
Balík Azet INTERNET +

*zdroj AIMmonitor november 2011

Top banner 775x70 px

banner 160x300 px

1 - 6 Prednostná pozícia

Garancia 1. strany

Plný profil firmy

BANNERová reklama

najviditeľnejšia reklama v katalógu

Top banner

Jedna z možností reklamy v katalógu je aj prostredníctvom grafických reklamných formátov – bannerov, ktoré Vás vedia zviditeľniť ešte viacej pred konkurenciou a to tak, že
vo vybranej kategórii alebo po vyhľadaní konkrétneho kľúčového slova sa zobrazí Váš
reklamný banner. Na konkrétnej pozícii sa zobrazuje exkluzívne počas trvania celej kampane, iba Vaša reklama.
Možnosti cielenia bannera:
• zobrazenie vo vybranej kategórii,
• zobrazenie po vyhľadaní kľúčového slova vo vyhľadávači.

banner

Banner má nasledujúce rozmery a pozície:
Banner s rozmermi 160 x 300px. Umiestnený je na stránke vpravo.
Top banner s rozmermi 775 x 70px. Nachádza sa v hornej časti stránky.

Prednostná pozícia

Jednoduchá cesta ako priviesť vášho
zakazníka na vašu webstránku

Nenechajte nákup zákazníka na náhodu a buďte vo vyhľadávaní prvý.
Reklamný odkaz s odklikom na Vašu stránku sa zobrazí na prvých pozíciách Azet katalógu v kategóriách, alebo vo výsledkoch vyhľadávania s cielením na konkrétne vyhľadávané výrazy – kľúčové slová.

prednostná pozícia

Azet.sk ponúka 6 prednostných pozícií v každej kategórii, prípadne pri kľúčovom slove,
ktoré Váš potencionálny zákazník práve hľadá.
•
•
•
•
•
•

Prednostná pozícia sa zobrazuje nad štandardnými výsledkami vyhľadávania, tiež
firemnými profilmi, prípadne v kľúčovom slove nad výsledkami vyhľadávania Google
môžete si zvoliť presnú pozíciu na ktorej sa bude Váš odkaz počas celej doby
kampane zobrazovať
obsahuje - titulok odkazu - názov spoločnosti alebo prípadne slogan (upútavka)
text odkazu - popis, ktorý výstižne charakterizuje činnosť spoločnosti
súčasťou odkazu je logo vašej firmy
titulok odkazu (50 znakov) ako i text (300 znakov) môže byť iný pre každú kategóriu
alebo titulok odkazu kľúčového slova (40 znakov) a text (150 znakov)
preklik na Vašu stránku priamo z titulku odkazu, loga

GARANCIA 1. STRANY

katalóg firiem

Umiestňuje sa ihneď pod Prednostnými pozíciami v konkrétnej kategórii, prípadne v
kľúčovom slove a garantuje počas celej doby kampane umiestnenie na 1. strane výpisov.

Garancia 1. strany

Je určený pre všetky firmy a je najvýhodnejším spôsobom ako byť viditeľný a osloviť užívateľa súčastne vo viacerých rôznych, prípadne veľmi blízkych kategóriách.

Profil firmy

•
•
•
•
•
•
•

Garancia 1.strany sa zobrazuje vždy pred plným profilom firmy a ostatnými
bezplatnými odkazmi Vašej konkurencie počas celej doby kampane
obsahuje - titulok odkazu - názov spoločnosti
text odkazu - popis, ktorý výstižne charakterizuje činnosť spoločnosti
súčasťou odkazu je logo vašej firmy
titulok odkazu (50 znakov) ako i text (330 znakov) môže byť iný pre každú kategóriu
preklik z titulku na profil vašej firmy rozšírený o všetky benefity Profilu firmy
preklik na Vašu stránku priamo z loga odkazu, url adresy a ďalších 6 odkazov 		
uvedených v profile firmy

PLNÝ PROFIL FIRMY

katalóg firiem

Umiestňuje sa pred zápismi zdarma a jeho súčasťou je logo firmy a zaradenie viacerých
kategórií. Je vhodný pre všetky firmy, prípadne firmy, ktoré nemajú vlastnú internetovú
stánku.

Plný profil firmy

•

Profil firmy

•
•
•
•
•
•

Plný profil firmy sa zobrazuje nad bezplatnými odkazmi Vašej konkurencie
počas celej doby kampane
obsahuje - titulok odkazu - názov spoločnosti
text odkazu - popis, ktorý výstižne charakterizuje činnosť spoločnosti
súčasťou odkazu je logo vašej firmy
titulok odkazu (50 znakov) ako i text (330 znakov) môže byť iný pre každú
kategóriu
preklik z titulku na profil Vašej firmy rozšírený o všetky benefity Profilu firmy
preklik na Vašu stránku priamo z loga odkazu, url adresy a ďalších 6 odkazov 		
uvedených v profile firmy

PROFIL FIRMY

Tu môže byť zobrazené
logo Vašej firmy
Posuniete sa pred bezplatné
záznamy Vašej konkurencie
Rozšírte popis Vašej
činnosti až na 330 znakov

Môžete uviesť ďalších
6 odkazov na svoj web
a lepšie prezentovať
svoje produkty.

Odporúčame Vám využiť niekoľko variantov prednostného umiestnenia Vášho firemného profilu, aby ste boli o krok pred konkurenciou. Zaraďte sa do viacerých kategórií
a rozšírte Váš firemný profil o všetky benefity.
•
•
•
•

Môžete pridať
až 15 fotografií
Vašich produktov
alebo firmy

Môžete pridať viac
kontaktov na Vašu
firmu alebo oddelenia

Nezobrazuje
sa žiadna
reklama

Môžete pridať cenník,
prezen-táciu alebo
iné dokumenty

Vyberte si kategórie, v ktorých
získate uvedené benefity

Nezobrazuje
sa Vaša
konkurencia

Posuniete sa pred bezplatné záznamy Vašej konkurencie
Zobrazuje sa logo Vašej firmy
Rozšírený popis Vašej činnosti až na 330 znakov
Možnosť uviesť až 6 ďalších odkazov na web a lepšie prezentovať Vaše produkty
1. Aktuálne akcie
2. Galéria obrázkov
3. Referencie
4.	Cenník
5. Produkty – možnosť doplniť konkrétny druh produktov
6. Služby – možnosť doplniť konkrétny druh služby, alebo e – shop vašej firmy

• Pridať viac kontaktov na Vašu firmu alebo oddelenia
• Až 15 fotografií Vašich produktov alebo firmy
•	Cenník ,prezentáciu alebo dokumenty
• Nezobrazuje sa žiadna reklama
• Nezobrazujú sa konkurenčné firmy vo vašom okolí

katalóg
Balík Azet INTERNET +
Návštevnosť
Azet katalóg
719 233*
reálnych užívateľov

Spojte svoju reklamu na Azet katalógu s najnavštevovanejším ženským internetovým
magazínom Diva.sk.
Diva katalóg
Špecializovaný Diva katalóg obsahuje starostlivo vybrané kategórie zamerané práve pre
cieľovú skupinu návštevníkov magazínu a tým Vám umožní sa ešte bližšie posunúť
k Vašej cieľovej skupine .
Azet katalóg + Diva katalóg = Balík Azet INTERNET +
Hlavné benefity Balíka Azet INTERNET +
•
•
•
•

Návštevnosť
Diva.sk
620 164*
reálnych užívateľov

•

získate ďalšiu pridanú hodnotu ku kampani v Azet katalógu firiem
prezentácia naprieč celým internetom v špecializovanom katalógu, ktoré svojimi
témami priamo súvisia s činnosťou Vašej firmy
takýmto spôsobom dáte o sebe aktívne vedieť širokému počtu čitateľov
internetového magazínu Diva.sk
čitateľovi internetového magazínu Diva.sk sa zobrazuje reklama v súvislosti
s témami článku
špecializovaný Diva katalóg umožňuje osloviť ešte väčšiu skupinu Vašich
potencionálnych klientov

Diva.sk je s mesačnou návštevnosťou viac ako 620 000 reálnych používateľov najsledovanejším ženským lifestylovým magazínom slovenského internetu. Primárne je určený
pre ženy v produktívnom veku. Ponúka im zaujímavé články o partnerských vzťahoch,
o zdraví, móde, kráse, ale aj o významných spoločenských udalostiach. Nechýbajú horoskopy, veštiareň, recepty, či exkluzívne informácie o obľúbených televíznych programoch. Mimoriadne populárna je sekcia Zakázané ovocie. Diva pravidelne prináša príbehy
úspešných žien.

*údaj AIMmonitor november 2011
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Plný profil firmy

katalóg
Balík Azet INTERNET +
Návštevnosť
Azet katalóg
719 233*
reálnych užívateľov

Spojte svoju reklamu na Azet katalógu s najnavštevovanejším mamičkovským internetovým magazínom Najmama.sk.
Najmama katalóg
Špeciallizovaný Najmama katalóg obsahuje starostlivo vybrané kategórie zamerané práve pre cieľovú skupinu návštevníkov magazínu a tým Vám umožní sa ešte bližšie posunúť
k Vašej cieľovej skupine
Azet katalóg + Najmama katalóg = Balík Azet INTERNET +
Hlavné benefity Balíka Azet INTERNET +
•
•
•
•

Návštevnosť
Najmama.sk
333 746*
reálnych užívateľov

•

získate ďalšiu pridanú hodnotu ku kampani v Azet katalógu firiem
prezentácia naprieč celým internetom v špecializovanom katalógu, ktoré svojimi
témami priamo súvisia s činnosťou Vašej firmy
takýmto spôsobom dáte o sebe aktívne vedieť širokému počtu čitateľov
internetového magazínu Najmama.sk
čitateľovi internetového magazínu Najmama.sk sa zobrazuje reklama v súvislosti
s témami článku
špecializovaný Najmama katalóg umožňuje osloviť ešte väčšiu skupinu Vašich
potencionálnych klientov

Špecializovaný magazín predovšetkým pre budúce a čerstvé mamičky sa prakticky ihneď po spustení (august 2009) stal jednotkou v dennej návštevnosti vo svojom segmente. Mesačná návštevnosť
cez 330 000 reálnych používateľov potvrdzuje, že téma materstva rezonuje internetovou populáciou. Najmama.sk ponúka praktické rady pre reálne i budúce mamičky, venuje sa zdraviu, priebehu
tehotenstva a jeho radostiam i nástrahám. Nechýbajú lifestylové informácie (móda a krása, bývanie,
zmenáreň, recepty), príbehy známych osobností – mamičiek, ale napríklad ani horoskopy, či sekcia
Prvá pomoc.

*údaj AIMmonitor november 2011
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Plný profil firmy

Balík Azet INTERNET +
Návštevnosť
Azet katalóg
719 233*
reálnych užívateľov

Spojte svoju reklamu na Azet katalógu s najnavštevovanejším ženským internetovým magazínom
Diva.sk s vyše 620 tisíc unikátnych užívateľov a s najnavštevovanejším mamičkovským internetovým
magazínom Najmama.sk s vyše 330 tisíc unikátnych užívateľov.
Špecializované katalógy obsahujú starostlivo vybrané kategórie zamerané práve pre cieľovú skupinu návštevníkov magazínov Diva.sk a Najmama.sk a tým Vám umožnia sa ešte bližšie posunúť k
vašej cieľovej skupine.

Návštevnosť
Diva.sk
620 164*
reálnych užívateľov

Azet katalóg + Diva katalóg + Najmama katalóg = Balík Azet INTERNET +
Hlavné benefity Balíka Azet INTERNET + so zobrazovaním v špecializovaných katalógoch:

•
•
•
•
•

Návštevnosť
Najmama.sk
333 746*
reálnych užívateľov

*údaj AIMmonitor november 2011

získate ďalšiu pridanú hodnotu ku kampani v Azet katalógu firiem
prezentácia naprieč celým internetom v špecializovaných katalógoch Diva.sk a Najmama.sk , 		
ktoré svojimi témami priamo súvisia s činnosťou Vašej firmy
takýmto spôsobom dáte o sebe aktívne vedieť širokému počtu čitateľov internetových
magazínov Diva.sk a Najmama.sk
čitateľom internetových magazínov Diva.sk a Najmama.sk sa zobrazuje reklama v súvislosti
s témami článku
špecializovaný Najmama katalóg a Diva katalóg umožňuje osloviť ešte väčšiu skupinu
Vašich potencionálnych klientov

Diva.sk je s mesačnou návštevnosťou viac ako 620 000 reálnych používateľov najsledovanejším ženským lifestylovým magazínom slovenského internetu. Primárne je určený pre ženy v produktívnom veku. Ponúka im zaujímavé
články o partnerských vzťahoch, o zdraví, móde, kráse, ale aj o významných spoločenských udalostiach. Nechýbajú
horoskopy, veštiareň, recepty, či exkluzívne informácie o obľúbených televíznych programoch. Mimoriadne populárna je sekcia Zakázané ovocie. Diva pravidelne prináša príbehy úspešných žien.
Špecializovaný magazín predovšetkým pre budúce a čerstvé mamičky sa prakticky ihneď po spustení (august
2009) stal jednotkou v dennej návštevnosti vo svojom segmente. Mesačná návštevnosť cez 330 000 reálnych používateľov potvrdzuje, že téma materstva rezonuje internetovou populáciou. Najmama.sk ponúka praktické rady
pre reálne i budúce mamičky, venuje sa zdraviu, priebehu tehotenstva a jeho radostiam i nástrahám. Nechýbajú
lifestylové informácie (móda a krása, bývanie, zmenáreň, recepty), príbehy známych osobností – mamičiek, ale
napríklad ani horoskopy, či sekcia Prvá pomoc.

