
 

Prečo publikovať na našich weboch? 

 Obsahovo hodnotné články sa zobrazujú na popredných pozíciách vo vyhľadávačoch.  

 Dávame si záležať na originálnom a autentickom spracovaní tém. 

 Maximálna kvalita obsahu a rýchle publikovanie sú najdôležitejšie. 

 Kvalitný obsah, aktuálne riešené témy, dôkladná analýza kľúčových slov 

a linkbuilding dostávajú články našich webov na prvé strany vyhľadávaču Google. 

 Za kvalitným spracovaním tém stojí viacero copywriterov. 

 Naše články predovšetkým prinášajú čitateľom hodnotné informácie. 

 Portály sú pravidelne aktualizované, každý týždeň pribúdajú nové články. 

 PR článok vám radi napíšeme, upravíme aj zverejníme. 

  

 

 

 

Hodnotenia v nižšie uvedených tabuľkách sú vypracované na základe Moz.com.  

Uvedené ceny sú za publikovanie článku. Ponúkame aj profesionálne písanie PR/SEO článkov (SK/CZ) - 15€/NS. 

Články ostávajú na stránke NATRVALO, takže platíte len raz a návštevnosť prúdi po neobmedzenú dobu, články sú zdieľané aj na FB stránke. 

Uvedené ceny sú bez DPH.   

V prípade záujmu o publikáciu PR alebo SEO článku nás neváhajte kontaktovať.    Andrej Laciak 

Na e-mail odpovieme v čo najkratšom čase, zvyčajne v priebehu 24 hodín.     andrejlaciak@gmail.com 

               0908 584 384  

mailto:andrejlaciak@gmail.com


 

akosizarobitpeniaze.sk 
Portál s témami -  peniaze, možnosti zárobku, investície, kryptomeny. 
Venuje sa pracovným príležitostiam, podnikaniu, práci na doma a pasívnom 
príjme... 

luxuza.sk / brandsclub.sk / randevu.sk / validus.sk 
Lifestylový magazín - móda, šport, umenie, hudba, kino, technológie, 
zaujímavosti, kariéra alebo iné podobné témy. 

bezlepkac.sk 
Web o zdraví, zdravom životnom štýle a chorobách. Nájdete tu aj články 
o výživových doplnkoch, doplnkoch stravy, či fit produktoch pre aktívnych 
ľudí. 

. 
couponzone.sk 
Portál so zaujímavými ponukami na nákup produktov, akciami, zľavami 
a zľavovými kupónmi na nákup produktov. 

zlavobook.sk 
Stránka zaoberajúca sa zľavami a výhodnými ponukami pre nakupujúcich. 
Obsahuje nové produkty a súťaže na internete.   

 

krasavica.sk 
Portál pre ženy o móde, módnych doplnkoch, kráse, zdraví, kozmetike 
a nakupovaní.   

kuponazlavy.sk 
Zľavový portál s akciami, zľavovými kupónmi a s produktami za výhodnú 
cenu.  

slevyapracenadoma.cz 
CZ stránka o peniazoch, práci a možnostiach zárobku nie len na internete. 

 
 
 

Web 
Doménová 

autorita 
Spätné odkazy 

smerujúce na web 
Návštevnosť/ 

mesiac 
Publikácia PR 

článku 

akosizarobitpeniaze.sk 23 450+ 10 000+ 30 € 

luxuza.sk 48 150+ 3 000+ 50 € 

brandsclub.sk 35 50+  50 € 

randevu.sk 36 100+   50 € 

validus.sk 35 2400+  50 € 

bezlepkac.sk 18 285+ 5 000+ 30 € 

krasavica.sk 19 100+ 2 000+ 30 € 

kuponazlavy.sk 5   1 500+ 30 € 

zlavobook.sk 29 100 000+ 2 000+ 30 € 

couponzone.sk 36 6 000+   30 € 

slevyapracenadoma.cz 16 145+ 3 000+ 30 € 

slabaerekcia.com 14 100+  30 € 


