
 

 

Príloha 3.3. Predbežný rozpočet na komunikáciu Plánu obnovy a odolnosti SR 

Predbežný ročný rozpočet na komunikáciu 
Položka Detaily Jednotka Cena 

Stratégia  marketingovo-komunikačná kampaň, návrh obsahovej stratégie 
kampane + komunikačných kanálov 

1x ročne  10000 

Kreatíva + 
exekutíva 
kampane 

vytvorenie kreatívnych konceptov k nadlinkovým a podlinkovým 
kampaniam, aktualizácia brand guidelines projektový manažment 
kampaní, vizuály, grafiky 

 33000 

Prieskum verejnej 
mienky + čiastkové 
prieskumy 

reprezentatívny prieskum + kvalitatívne prieskumy (focusové skupiny, 
atď.), prieskumy na mieru, meranie povedomia a znalosti značky, zdroj 
obsahu pre komunikáciu 

4x ročne 
3000 eur/ prieskum 
(priemerne) 

12000 

Copywriting texty, headliny pre offline aj online 30-100 
eur/normostrana 

10000 

Online 

SEO optimalizácia  cca 850 eur/mesiac 10000 

PPC kampane (vo vyhľadávaní a obsahovej sieti Google, FB, atď.), 
testovanie, boostovanie na sociálnych sieťach 

2000 eur/ mesačne 24000 

produkcia fotografií (dokumentačné fotenie z terénu, fotenie vizuálov), 
zvukových záznamov (podcasty, atď.), krátkych videí 

3500 eur/ video (1x 
mesačne) 
1x "fotobanka" 
+ eventové fotenie 
(max. 500 eur/fotenie) 

50000 

úpravy webu, microsity 2500 eur/mesiac 30000 

dodatočné grafické práce 1000 eur/mesiac 12000 

inzercia v online médiách 2000 eur/ mesiac 24000 

live streamy vybraných podujatí (5ks) 800-1000 eur/ live 
stream 

5000 

Televízia 

produkcia TV spotu (1-2 spoty) 20000-80000/spot 80000 

mediálny priestor v TV 645 eur/1 GRP (cca 
465 GRPs celkovo, 
celkový počet závisí od 
sezonality) 

300000 

Rádio 
produkcia rádio spotu (2 spoty) 1000-3000 eur/spot 4000 

mediálny priestor v rádiách  190000 

Offline 

outdoorové plochy (citylighty, rôzne inovatívne plochy, indoorové 
obrazovky, atď.) 

100 eur/ 1 ks  70000 

inzercia v printových médiách, regionálnych rozhlasoch, lokálnych 
časopisoch/novinách 

cca 3100 eur/mesačne 38000 

propagačné materiály   10000 

organizácia eventov (aspoň 2 podujatia/ročne), špeciálne tlačové eventy 
(mediatripy do terénu) 

2* 7000 eur/väčšie 
podujatie 
2* menšie eventy / 
2000 eur 

18000 

Product placement 
(resp. sponzoring 
rôznych 
mediálnych a iných 
formátov)  

platené relácie, rôzne formy mediálnych spoluprác  50000 

Influenceri  oslovenie cca 3-5 influencerov/ročne 4000 eur/influencer 20000 

Spolu (1 rok)     1000000 

Spolu (5 rokov)     5000000 



 

 

 


