
www.aprilmagazin.curaprox.com

http://www.aprilmagazin.sk
http://www.aprilmagazin.sk


Apríl je magazín pre modernú ženu

Prináša príbehy o moderných ženách. Nie o dočasne slávnych 

celebritách, ale o ozajstných, bežných ženách, ktoré stretávame 

denno-denne. 

V hĺbkovo spracovanom obsahu sa zameriavame na diverzitu tém, 

príbehov a povolaní, ktorým sa žena venuje. Cieľom tém nie je 

prvoplánová atraktivita – čitateľku, ktorá sa rozhodne článok otvoriť, 

má jeho čítanie napĺňať a prinášať jej pridanú hodnotu v oblasti, 

ktorá jej je blízka tematicky či hodnotovo.



Argumentácia médií len údajmi návštevnosti je však už dávno 

prežitkom. Inzerenti už vedia, že dôležitá je nielen kvantita, ale aj 

kvalita publika. Práve tá určuje, ako úspešne sa návštevnosť (a teda 

aj zobrazovanie reklamy) zhodnocuje vo forme nákupného správania 

čitateľa. Našimi témami cielime na relevantné cieľové skupiny, 

ktoré vieme na základe dát dobre odhadnúť.

Naše publikum dobre poznáme...

Za krátku existenciu si magazín vybudoval stálu 

čitateľskú základňu viac ako 200 000 žien, pričom jeh  

  ásah na sociálnych sieťach e y e 

400 000 či a e o  



����D�YLHPH��DNR�KR�RVORYLí�
V redakcii je mix marketérov, editorov a dizajnérov, ktorí 

myslia na čitateľa aj na obchodné výsledky partnera.

Naše publikum:

• Najčastejšie ženy vo veku 25 až 34 rokov, ktoré sú

vysokoškolsky vzdelané.

• Väčšina z nich žije alebo pracuje v meste.

• Zaujímajú sa hlavne o inšpiratívne ženské príbehy,

zdravý životný štýl, ekológiu, kultúru, spoločenské

témy, pracovné témy, oblečenie, jedlo a detské

produkty.



2VORYWH�QDëLFK�ÅLWDWHſRY�DM�Y\
Na Apríli   natívnu reklamu v podobe 

sponzorovaných článkov a rubrík na vizuálne čistej 

stránke bez reklamného hluku. 

Takéto články tvoria hodnotu pre čitateľa a zároveň 

propagujú firmu/produkt. 



Prečo natívna reklama?

Je súčasť daného média. Obsah je písaný redakciou a nepôsobí na 

čitateľa rušivo. Ten si často ani neuvedomí, že ide o reklamu. Keďže 

obsahom sú zaujímavé a vizuálne atraktívne spracované témy, má 

vyššiu vizibilitu a väčšiu dôveryhodnosť.

Predpokladá sa, že:

• do 3 rokov bude tvoriť formát brandovanej obsahovej

reklamy až 64 % mobilnej reklamy

• natívny obsah bude v roku 2020 tvoriť 52 % displejovej

reklamy na európskom internete

Bannerové kampane bojujú s tzv. bannerovou slepotou, čitateľ si 

všíma natívnu reklamu o 53 % častejšie ako bannerovú.

Zdroj: 
http://www.campaignlive.co.uk/article/uk-content-marketing-spend-predicted-double-2020/1393581) 
http://www.endersanalysis.com/content/publication/native-advertising-europe-2020
https://www.ipglab.com/2013/06/18/ipg-lab-sharethrough-exploring-the-effectiveness-of-native-ads/

http://www.campaignlive.co.uk/article/uk-content-marketing-spend-predicted-double-2020/1393581
http://www.campaignlive.co.uk/article/uk-content-marketing-spend-predicted-double-2020/1393581
http://www.endersanalysis.com/content/publication/native-advertising-europe-2020
http://www.endersanalysis.com/content/publication/native-advertising-europe-2020
https://www.ipglab.com/2013/06/18/ipg-lab-sharethrough-exploring-the-effectiveness-of-native-ads/
https://www.ipglab.com/2013/06/18/ipg-lab-sharethrough-exploring-the-effectiveness-of-native-ads/


Apríl v číslach
(1. 7. – 31. 12. 2017) 

(Zdroj: Google analytics + Facebook)

Zobrazenia stránok: 463 225

Unikátni návštevníci: 206 185 

Priemerný čas strávený na stránke: 3:5

Počet impresií na sociálnych sieťach: 5 54 66

Mesačný reach na sociálnych sieťach: 42  222

Najčítanejší článok: 25 613 prečítaní prečítaní 

(https://aprilmagazin.curaprox.com/otcom-sa-clovek-nestava-v-momente-ked-sa-

dieta-narodi-co-robi-zo-sucasneho-muza-dobreho-rodica/)

http://aprilmagazin.sk/kde-tetovanie-boli-najviac-pozrite-si-mapu-intenzity-bolesti/
http://aprilmagazin.sk/kde-tetovanie-boli-najviac-pozrite-si-mapu-intenzity-bolesti/
http://aprilmagazin.sk/kde-tetovanie-boli-najviac-pozrite-si-mapu-intenzity-bolesti/
http://aprilmagazin.sk/kde-tetovanie-boli-najviac-pozrite-si-mapu-intenzity-bolesti/
https://aprilmagazin.curaprox.com/otcom-sa-clovek-nestava-v-momente-ked-sa-dieta-narodi-co-robi-zo-sucasneho-muza-dobreho-rodica/


Prečo Apríl?

1. Možnosť osloviť vnímavé a rozhľadené ženy, ktoré

predstavujú budúcu generáciu. 

2. Sponzorovaný obsah je písaný redakciou, preto si

udržiava rovnakú kvalitu ako redakčný obsah.

3. Natívna reklama čitateľovi neprekáža, tvorí hodnoty

pre publikum.

4. Garantované výsledky (čítanosť, zásah na sociálnych

sieťach).



Tri hlavné formáty



1. Téma vydania

Jedna veľká téma rozobratá do hĺbky a z rôznych 

pohľadov. 

Pozostáva z troch častí: príbeh + iný pohľad + anketa

Prostredníctvom tohto formátu vás spojíme so 

zaujímavou témou, ktorá je hĺbkovo spracovaná 

a čitateľovi poskytne detailné informácie o danej 

problematike/vašom produkte/aktivite.



http://aprilmagazin.sk/ked-sa-z-tela-stane-galeria-
preco-sa-sucasne-zeny-davaju-tetovat/

http://aprilmagazin.sk/az-kym-nas-smrt-
nerozdeli-je-svadba-najkrajsim-dnom-v-
zivote-zeny-alebo-len-nutna-formalita/

http://aprilmagazin.sk/otcom-sa-clovek-
nestava-v-momente-ked-sa-dieta-narodi-co-
robi-zo-sucasneho-muza-dobreho-rodica/
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2. Na návšteve

S fotoaparátom a diktafónom v rukách strávime celý 

deň s jednou inšpiratívnou ženou a pozrieme sa 

do ateliérov, bytov, pracovní, kancelárií, v ktorých žije 

svoj život.

Prostredníctvom tohto formátu máte možnosť cez 

príbeh svojej zamestnankyne/klienta/zákazníka 

priblížiť fungovanie vašej spoločnosti či ukázať, čomu 

sa venujete, prípadne predstaviť vaše pracovné 

prostredie/vašu firmu zvnútra.



http://aprilmagazin.sk/nikdy-neviem-ci-je-obraz-uz-
dokonceny-hovori-vesela-maliarka-cierno-bielych-
diel-lucia-tallova/

http://aprilmagazin.sk/vyjst-na-horsku-chatu-je-pre-
turistov-odmena-pre-chatarku-sucast-vysnivanej-
prace/

http://aprilmagazin.sk/prezite-den-s-
environmentalistkou-annamarie-velic/
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3. Sprievodca

Čitateľa prevedieme zaujímavými miestami alebo 

jednoducho vysvetlíme fungovanie vecí okolo nás.

Prostredníctvom tohto formátu máte možnosť 

sprevádzať čitateľa zaujímavými miestami alebo 

ukázať mu ako správne postupovať v určitej situácii 

vďaka vašim službám/produktom.



http://aprilmagazin.sk/sest-cudziniek-sest-miest-
bratislavy-baletky-slovenskeho-narodneho-divadla-
nam-ukazali-kde-najradsej-travia-cas/

http://aprilmagazin.sk/viete-ake-nastroje-pouziva-
vas-zubar-spytali-sme-sa-za-vas/

http://aprilmagazin.sk/kam-v-kosiciach-na-bylinky-
polievku-v-kornutku-lokalne-pivo-ci-psie-keksy-
nechajte-si-poradit-od-domacich/
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Menšie formáty 



1. Dotazníkový rozhovor

Prostredníctvom dotazníka 

vykreslíme vašu respondentku 

do posledného detailu. 

Jasne stanovené otázky vo 

svižnom formáte.

http://aprilmagazin.sk/menej-ocakavani-menej-

sklamani-to-je-zivotne-motto-riaditelky-

vychodoslovenskej-galerie-dory-kenderovej/
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2. Chuťovka

Prostredníctvom krátkych 

príbehov, rozhovorov alebo 

zoznamov nájde čitateľ 

inšpiráciu do 2 minút čítania. 

Tento krátky formát môžete 

využiť pre zaujímavé 

zoznamy vašich produktov 

alebo krátke rozhovory.

http://aprilmagazin.sk/co-sa-da-zazit-za-sest-hodin-v-

trnave-pokoj-prirody-leharo-v-kaviarni-aj-ochutnavka-

lokalnych-dobrot-a-umenia/
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3. Personalizovaná rubrika/ kampaň

Ak máte predstavu o vlastnej rubrike alebo kampani, 

ktorá by zapadala do konceptu magazínu Apríl, radi ju 

pre vás pripravíme. 

Prostredníctvom pravidelných reálnych príbehov môžete 

dať vašej firme ”tvár”, odpromovať vaše produkty alebo 

nimi doplniť vašu kampaň.

Obsah a formáty pre vás pripravíme podľa vašich 

komunikačných cieľov.



Špeciálne formáty 



1. Súťaž

Pripravíme pre vás jeden článok, v ktorom predstavíme 

váš produkt, službu alebo spoločnosť a druhým článkom 

odštartujeme súťaž na Apríli a na sociálnych sieťach.

Týmto obľúbeným formátom odprezentujete váš 

produkt/službu a zozbierané emaily môžete ďalej 

využívať či už na kontakt s potenciálnymi zákazníkmi 

alebo na retargetingovú (pripomínajúcu) kampaň.



2. Vyberáme

Cez tento formát na hlavnej stránke, 

ktorý je podfarbený výraznou farbou, 

môžete cez krátke popisy odkázať našich 

čitateľov na zaujímavé články alebo 

priamo do vášho e-shopu. 

Priestor máte na 4 linky aj s krátkym 

komentárom a možnosťou publikovania 

vašej fotografie alebo loga.



3. Banner

Banner s rozmermi 1840 x 440 px vo formáte .jpg aj 

s preklikom na vašu stránku. 

Bude umiestnený na hlavnej stránke hneď pod výberom 

najnovších redakčných článkov.

http://aprilmagazin.sk/stravte-jesenne-vikendy-na-neokukanych-miestach-horehronka-a-
milovnicka-prirody-vybrala-tipy-na-vylety/
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4. Product placement

Váš produkt alebo službu vieme 

tematicky umiestniť v našich 

pripravovaných článkoch. 

Podľa toho, čo chcete 

odprezentovať, vám pošleme 

výber pripravovaných tém.
http://aprilmagazin.sk/postarajte-sa-o-zuby-vasho-
skolaka-na-jednotku-s-odmenou-od-curaprox/)

http://aprilmagazin.sk/postarajte-sa-o-zuby-vasho-skolaka-na-jednotku-s-odmenou-od-curaprox/
http://aprilmagazin.sk/postarajte-sa-o-zuby-vasho-skolaka-na-jednotku-s-odmenou-od-curaprox/
http://aprilmagazin.sk/postarajte-sa-o-zuby-vasho-skolaka-na-jednotku-s-odmenou-od-curaprox/
http://aprilmagazin.sk/postarajte-sa-o-zuby-vasho-skolaka-na-jednotku-s-odmenou-od-curaprox/


5. PR článok + distribúcia

Ak máte pripravený článok, ktorý by ste radi publikovali v 

magazíne Apríl a odpromovali na sociálnych sieťach, my 

ho zeditujeme do “hlasu” Apríla a urobíme mu 

kampaň na sociálnych sieťach.



Ďakujeme
Apríl / Folk
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