2022
ROZHOVORY, REPORTÁŽE
ROZHOVORY, REPORTÁŽE – SLUŽBY PRO FIRMY
StomaTeam vedle odborných sdělení a dalších informací poskytuje svým čtenářům z oboru stomatologie také další oblíbené formáty. Jedná se především
o rozhovory se zajímavými lidmi z oboru, reportáže z výstav, vzdělávacích, společenských a sportovních akcí, tiskových konferencí či soutěží, které se
týkají stomatologie. Vždy vhodně kombinujeme textová sdělení, fotograﬁe, audio a video.
Čtenost rozhovorů se zajímavými lidmi, reportáží z akcí a zpravodajství z oboru často přesahuje čtenost tematicky zaměřených odborných článků.

Využití nekomerčních
rozhovorů či reportáží
k vaší online propagaci

28.000 Kč / 1.150 €

Propagace u 3 libovolně zaměřených rozhovorů či reportáží
•

•
•
•

v průběhu roku si můžete vybrat 3 libovolné rozhovory či reportáže,
které publikujeme na webu StomaTeam.cz a u nich inzerovat (2 vaše
bannery 330 × 825 px a 940 × 600 px + případné produktové video)
jeden nekomerční rozhovor se zajímavou osobností z oboru můžeme
realizovat po dohodě s vámi (vy navrhnete osobu, kterou vyzpovídáme)
u každého rozhovoru či reportáže může být umístěna propagace
maximálně 2 ﬁrem
každý z těchto rozhovorů bude propagován prostřednictvím našich
newsletterů a na sociálních sítích (organická i placená propagace)

Příklad:
Budete chtít v průběhu roku propagovat produkt, který je určen pro dentální
hygienistky. Zvolíte si např. plánovaný rozhovor s prezidentkou ADH ČR
a reportáž z akce Týden čistých zubů.
Následně nám navrhnete, abychom udělali rozhovor se známým parodontologem, o němž víte, že je dentálními hygienistkami respektovaný,
přednáší na konferencích pro DH a zároveň je vaším opinion leaderem.
My všechny tyto rozhovory a reportáže pořídíme, zpracujeme a publikujeme (společně s vašimi bannery a/nebo videem) a budeme je propagovat
(viz výše).
Veškeré prezentované ceny jsou uváděny bez DPH.
Změny ceníku vyhrazeny.

Reportáž či rozhovor na klíč
realizace a propagace
Pokud potřebujete odborné dentální veřejnosti představit váš nový projekt,
produkt, showroom, zprostředkovat jim stěžejní informace z kongresu,
výstavy, tiskové konference, náš redakční tým vám umí nabídnout níže
uvedené služby.

Pořízení audio či psaného rozhovoru
•
•
•

8.000 Kč / 330 €

příprava rozhovoru – domluvíme si témata, kterých se bude rozhovor
týkat (případně konkrétní otázky a scénář)
zajistíme natočení audiorozhovoru
(osobně či prostřednictvím online hovoru)
zajistíme přepis a korekturu stěžejních pasáží rozhovoru do psané
podoby

Pořízení reportáže ze vzdělávací či společenské akce apod.
•
•
•
•

od 14.000 Kč / 575 € (+ doprava)

příprava reportáže – domluvíme si zjednodušený scénář, případně
témata rozhovorů apod.
natočíme až 3 audiorozhovory, pořídíme základní fotodokumentaci
redakčně zpracujeme text reportáže z akce, střih audiorozhovorů
a přepis stěžejních pasáží rozhovorů vč. textových korektur
pořídíme a sestříháme kratší nebo delší video z akce, případně vč.
titulků, voiceover (příplatek 10.000 – 30.000 Kč)

Publikování a propagace rozhovoru či reportáže
•
•
Vá š p r ů vo d c e d en t ální m svět e m

StomaTeam s.r.o.
nám. T. G. Masaryka 1280, Zlín 760 01, Czech Republic
stomateam.cz

dental-tribune.cz

•
•
•

28.000 Kč / 1.150 €

publikování rozhovoru či reportáže na webu (vč. audiorozhovorů a videí)
a v tištěném vydání StomaTeamu
k rozhovoru či reportáži v tištěném časopisu umístíme vaši inzerci
formátu 1/3 A4
k rozhovoru či reportáži na webu umístíme na 1 rok dva vaše reklamní
bannery (330 × 825 px a 940 × 600 px)
propagace rozhovoru či reportáže v newsletteru StomaTeamu
propagace rozhovoru či reportáže na sociálních sítích (organický
a placený dosah)
Klikněte na symbol pro zobrazení ukázky

