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Na jeseň roku 2009 sme spustili prvý slovensko - poľský internetový portál nowytarg.sk, ktorý  sa 
stáva virtuálnou vizitkou poľských prihraničných oblastí pre občanov Slovenska. Nedefinujeme rozsah 
zverejňovaných informácií, aby žiadnym spôsobom neobmedzovať našich čitateľov, píšeme o všetkom, o 
čom vieme, že našich čitateľov bude zaujímať. Preto, na portáli nowytarg.sk sú publikované informácie o 
kultúrnych, športových akciách a informácie z oblasti ekonómie a podnikania. Portál  je spracovaný  v 
slovenskom a poľskom jazyku. Jednou z prvých služieb, ktorú sme poskytli je zoznam poľských firiem 
ktorých ponuka prebúdza potenciálny záujem občanov Slovenska. Za zápisy do zoznamu sa platí, a 
pravidlá pre ich zaradenie sú popísané nižšie. Okrem zoznamu firiem, ponúkame firemným zákazníkom 
možnosť uverejňovania reklamy v rôznej, na mieru každého klienta forme. 
 
 

Rozhodli sme sa nazvať tento portál nowytarg.sk, lebo ležiace v južnej časti Poľska mesto Nowy 
Targ je pre väčšinu Slovákov synonymom úspešného a lacného nakupovania. Práve  do Noveho Targu 
párkrát týždenne prichádzajú tisícky Slovákov na tradičné trhy, ale Slováci čoraz častejšie nakupujú v 
obchodoch a spoločnostiach so sídlom v iných prihraničných mestách. To je dôvod, prečo je naš portál 
venovaný všetkým obchodníkom v prihraničnom pásme od  Bielsko Bialej a na Dukle končiac. 
 
 

Kúpnu silu slovenských občanov nemožno preceňovať, a vedia to všetci, ktorí vykonávajú svoju 
činnosť v blízkosti hraníc. Mýli sa však ten, kto spája záujem zákazníkov so Slovenska len s nižšou cenou 
ponúkaných na našej strane hranice tovarov - Slováci sú čoraz viac vedomí svojich potrieb  - nielen 
hľadajú výhodné ceny, ale aj pohodlie nakupovania, vhodný výber, kvalitu, atď. A práve v tom spočíva 
úloha nowytarg.sk ako miesta, kde môžeme ukázať, že okrem dobrej ceny pre zákazníkov so Slovenska je 
oveľa viac dôvodov, prečo nakupovať práve vo Vašej firme alebo obchode! 
 
    

 

 

 
 

Pozývame Vás k spolupráci! 
www.nowytarg.sk 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.nowytarg.sk/
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Cenník zápisu do katalógu firiem na slovensko-poľskom portáli nowytarg.sk. 
 
Zápis na dobu 10 mesiacov: 99 zł bez DPH 
Zápis na dobu 24 mesiacov: 199 zł bez DPH 
 
V rámci tohto poplatku  bude Váš zápis uverejnený vo vybraných položkách zoznamu a obsah bude 
preložený do slovenského jazyka. Do zápisu, môžete pridať logo alebo fotografie. 
Zápis môžete urobiť sami pomocou formulára: www.nowytarg.sk/pl/add-company.html 
alebo skontaktujte sa s nami: predaj@nowytarg.sk , tel: +48 790 473 860 
 
Cenník reklamy na slovensko-poľskom portáli nowytarg.sk 
 

 
kód 

 

popis veľkosť (px) a systém cena bez DPH za 
zverejnenie na 1 

týždeň 

NT1 Hlavičkový baner, pod logo a nad menu cez celú 
šírku stránky 

820x100, systém 1/4 80 euro 

NT2 Baner pod informáciami, v strede stránky 640x100, systém 1/4 35 euro 

NT3 Baner, ľavá strana nad výmennými kurzami 200x200, systém 1/3 60 euro 

NT4 Baner, ľavá strana pod výmennými kurzami (1) 200x100, systém 1/3 15 euro 

NT5 Baner, ľavá strana pod výmennými kurzami (2) 200x100, systém 1/3 15 euro 

NT6 Baner, ľavá strana pod výmennými kurzami (3) 200x100, systém 1/3 15 euro 

 
Všetky ceny sú uvedené bez DPH za zverejnenie na 1 týždeň. Pre dlhšie kampane, ponúkame atraktívne 
zľavy. Platba musí byť vykonaná vopred za celé obdobie zverejnenia reklamy. 
 
Sponzorované články. 
Je tu možnosť umiestniť pripravený sponzorovaný článok (max. 2500 znakov), spolu s obrázkami (max. 6 
ks). 
Umiestnenie materiálu to náklady vo výške 60 euro bez DPH (cena zahŕňa preklad) plus 12 eur bez DPH 
za každý deň zverejnenia na prvej strane. 
 
 

Predajná kancelária: 
predaj@nowytarg.sk 

tel v SK: +421 915 20 62 42 
tel v PL:  +48 790 473 860 
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