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Vydavateľstvo ORBIS IN pôsobí na trhu
médií od roku 2001 v týchto oblastiach:
PRINT
FIT štýl
MAMA a ja
detské tituly Včielka, Adamko
ONLINE
www.fitastyl.sk
www.mamaaja.sk 
https://mamaroka.mamaaja.sk/
SOCIÁLNE MÉDIA
k cieľovým skupinám "zdravý životný štýl" 
a "matky s deťmi"
PROJEKTY
ZOO RUN, MAMA ROKA
KNIHY - VYDAVATEĽSKÁ ČINNOSŤ

O NÁS  



Cieľová skupina
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BY AGE

BY GENDER

BY LIFESTYLE
Ženy a muži – aktívni ľudia s

ambíciou starať sa o svoje telo,
zdravie, zaujímajú sa o novinky
zo sveta výživy, športu, nových
technológií, fitness, wellness,
starostlivosti o telo zvonku i
zvnútra, všetky témy, ktoré

súvisia s tým, aby ich život bol
plnohodnotný, kvalitný a

šťastný. Jednoducho žiť svoj
život čo najlepšie.



PRINT
Časopis,  ktorý motivuje,  inšpiruje,
informuje, ako byť f it  

Ročník:   11.
Periodicita:  mesačník
Počet čísel ročne:  12
Tlačený náklad:  17 000 ks
Formát:  210 x 285 mm
Väzba:  V2
Papier: 70 g/m2
Farebnosť:  4+4
Obálka:  180 g/m2
Počet strán:  96 a viac
Cena výtlačku: 2,90€
 

Výživa
Zdravie
Pohyb 

Wellness svet 
Krása 
Móda

BIO & eko 
Psychológia 

Príbehy 
Recepty



Harmonogram
2023



ONLINE
www.fitastyl .sk
Webový portál s kvalitným kontentovým
obsahom, prepojený so sociálnymi médiami

ČLÁNKY
RECEPTY
PORADNE
SÚŤAŽE
DIÉTY
FIT ŠTÝL RUNNING TEAM



Banerové pozície

 

Branding desktop PC / mobile
990x200+2x160x600 / 720x300

Square PC / mobile
400x400

Double Square PC / mobile
400x600

Video banner v článku
responsive design 16:9

Neštandartné formáty
podľa dohody



PR / NATÍV / e-mail 
Súťaž / týždeň/ mesiac                   
samostatná podstránka s masívnou 
podporou na social media / NL a i.

 

Newsletter      4 000 respondentov

PR článok                             
dodaný klientom, označený
Natívny článok               
písaný redakciou, neoznačený
PR článok s videom       
dodaný klientom 

 

TESTOVANIE 10                        
10 respondentov 
Výzva na webe + Facebook/Instagram
Výber testujúcich, distribúcia produktov
Nastavenie dotazníka, zber dát,
spracovanie odpovedí, výstup výsledkov
testovania, uverejnenie výsledkov - podľa
dohody
TESTOVANIE 100                      
100 respondentov

ANKETA               
do 10 otázok
Výzva na webe +
Facebook/Instagram
Príprava formulára,
spracovanie odpovedí,
výstup výsledkov ankety,
uverejnenie výsledkov -
podľa dohody



Social Media
Relations
FACEBOOK a INSTAGRAM

28 tisíc 

7 tisíc 

posty, súťaže, storky

Instagram post/story     

Facebook post/story       



KNIHY

Knižná vydavavateľská činnosť

Tematické odborné knihy

Možnosť partnerstva, podpory

Sponzoring, Product Placement



VZDELÁVANIE
Webináre, kurzy, školenia

ONLINE KURZY

ONLINE WEBINÁRE

Našim cieľom je pomôcť ľuďom na poli vzdelávania v rôznych
oblastiach.   
Osobný rozvoj - zdravie, stravovanie, výživa dospelých a detí,
výchova, psychológia, vývoj detí v rôznom veku, aktivity pre nich,
šport, recepty a iné témy.
  

Online stretnutia so zaujímavými osobami, odborníkmi,
inšpirujúcimi ľuďmi. ONLINE + OFFLINE.



E-BOOKY knihy/brožúry/firemné
buletiny/newslettre

Niekoľkostranové elektronické knihy/časopisy/newslettre
na určitú tému vytvorené v spolupráci s našimi
odborníkmi. Nezávislé spracovanie dvíha jeho hodnotu,
pretože zákazník nemá pocit, že mu chce firma vnútiť svoj
názor, svoje výrobky. V závere môže byť umiestnený
citlivým spôsobom link, web, call to action tlačidlo a pod. 

Našou doménou sú články o zdraví,
stravovaní, výžive dospelých a detí,
pohybovej aktivite, relaxe,
psychologické témy, vývoj detí v
rôznom veku, aktivity pre nich, šport,
recepty a iné témy.

ŠITÉ NA MIERU...



Náš  tím
Radi vás spoznáme

DANIELA KLAMOVÁ
Head of Sales
klamova@orbisin.sk

VIKTÓRIA HARAMIOVÁ
Sales Manager
sales@orbisin.sk

JANA LEONTIEVOVÁ
Production
obchod@orbisin.sk

ORBIS IN, s.r.o.
Kladnianska 46 

821 05  Bratislava

POŠTOVÁ ADRESA
A KURIÉRI

+421 911 128 860

+421 902 227 456

+421 911 977 988


