Firemné blogy – Denník N
Firemné blogy si môže na Denníku N založiť fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická
osoba.
V prípade záujmu o firemný blog prosím kontaktujte obchodné oddelenie Denník N .
Vytvorenie firemného blogu podlieha schváleniu zo strany Vydavateľa.
Firemný blog musí dodržiavať aktuálne platné Pravidlá blogovania na DenníkN.sk s výnimkou
frekvencie zverejňovania príspevkov. Firemný blog môže uverejniť maximálne 3 príspevky za
kalendárny týždeň.
V rámci firemného blogu klient získava:
-

-

možnosť uverejniť svoje logo v profilovom obrázku blogera
možnosť uverejniť preklik na svoje firemné stránky
možnosť uverejniť reklamný grafický prvok/reklamný banner v rozmere 300 x 150
v danom blogu (presnú špecifikáciu Vám poskytne obchodné oddelenie, obsah
firemného bannera podlieha schváleniu obchodného oddelenia Vydavateľa)
ročné digitálne predplatné Denníka N – 1 prístup

Vydavateľ firemný blog označí ako „firemný blog“ alebo ako „PR blog“.
Využívanie firemného blogu je spoplatnené ročným poplatkom vo výške 450,- Eur, bez DPH.
Firemné blogy nie je možné využívať na kratšie obdobie.
Objednaním firemného blogu vyjadruje objednávateľ súhlas so všeobecnými obchodnými
podmienkami a všeobecnými obchodnými podmienkami pre nákup online/digitálneho priestoru
vydavateľa.
Pri porušení všeobecných obchodných podmienok alebo pri porušení Pravidiel blogovania na
DenníkN.sk Vydavateľ na to upozorní blogera. Ak nedôjde k náprave, má právo blog
deaktivovať bez možnosti jeho ďalšej editácie. O opätovnom aktivovaní blogu rozhoduje
výlučne Vydavateľ a to na základe písomnej žiadosti zaslanej formou mailu na obchodné
oddelenie, v lehote do 30 kalendárnych dní od jeho deaktivácie.
Pred vypršaním platnosti firemného blogu bude klientovi zaslané mailové upozornenie
z obchodného oddelenia Vydavateľa, ktoré mu automaticky ponúkne možnosť predĺženia
platnosti blogu. Toto upozornenie zasiela obchodné oddelenie v lehote nie kratšej ako 30
kalendárnych dní od vypršania platnosti blogu.
V prípade otázok súvisiacich s objednávkou firemného blogu kontaktujte obchodné oddelenie
na: obchod@DennikN.sk alebo 02 / 212 04 455.
V prípade otázok súvisiacich s registráciou blogu, administráciou alebo máte všeobecné
pripomienky k blogom, píšte nám na blog@DennikN.sk

Prevádzkovateľom a Vydavateľom www.DennikN.sk je spoločnosť N Press, s.r.o.

