
80 000+
moderné ženy 

300 000+ 
ľudia hladajúci overené informácie
o zdraví

350 000+ 
obyvatelia Bratislavy, Nitry a spádových oblastí

100 000+
podnikatelia a živnostníci

30 000+
ľudí zaujímajucich sa 
o zariadovanie nábytkom

iSicommerce s.r.o. je mediálny dom prevádzkujúci internetové projekty rôznych zameraní na Slovensku.
Poskytuje individuálne marketingové riešenia pre klientov ušité na mieru.

Foaf.sk 84 000+

FB: Foaf.sk 4 000 

•  FOAF pochádza z anglického akronymu Friend Of A Friend
•  ideou je poskytnúť užívateľom nástroj, ktorý umožní podnikateľom a živnostníkom 

    prípadné podnikateľské, osobné, majetkové a iné prepojenia medzi nimi
• zbiera verejné dáta o ekonomických subjektoch na Slovensku a zároveň monitoruje 
    zdravotné poisťovne, sociálnu poisťovňu, daňový a Colný úrad, obchodný register, Register 
    účtovných závierok,  Štatistický register
• 

iDen.sk a OblastnyFutbal.sk 

• projekt regionalnych webov a komunity oblastných futbalistov
• ZilinaDen.sk, KosiceDen.sk a dalšie krajské a okresné mestá

NitraDen.sk 110 000+

FB NitraDen.sk 24 000
FB Praca a brigády Nitra 33 000
FB Oblastnyfutbal.sk 4 400
FB Bazar a inzercia 12 000
FB Nitriansky šport 5 000
FB Prenájom, podnájom, ubytovanie, Reality 3 000

• skratka je zo slova Nitriansky internetový denník
• nezávislý spravodajský portál
• disponuje najväčšou skupinou na ponuka/dopyt práce na FB
• prináša denne dôležité spravodajstvo, zaujívamosti, informácie

BratislavaDen.sk 250 000+

FB BratislavaDen.sk 24 000
FB Stará Bratislava na fotogra�ách a obrazoch 38 000
FB Práca a brigády Bratislava a okolie 84 000
FB Podnájom, prenájom, ubytko 59 000

• skratka je zo slova Bratislavský internetový denník
• je nezávislý spravodajský portál
• disponuje najväčšou skupinou na ponuka/dopyt práce na FB
• najväčšia skupina ponuka/dopyt bývanie na FB
• prináša denne dôležité spravodajstvo, zaujímavosti a informácie
• najväčšia komunita fanúšikov starých fotiek
   Bratislavy / starobratislavčanov na FB
• podstránky všetkých častí Bratislavy: PetrzalkaDen.sk, RuzinovDen.sk, DevinskaDen.sk...

ByvanieHrou.sk 

FB Byvanie 4 000

• Komplexný portál od stavby domu až po zariaďovanie, 
   starostlivosť o záhradu a zveľaďovanie domova
• obľúbená sekcia – Rady a tipy na nábytok a doplnky
• záhradná sekcia

Zdravoteka.sk 

• odborný najkomplexnejší portál o chorobách, 
   príznakoch, vyšetreniach, bylinách
• odborníkmi tvorený portál s cieľom pomôcť ľuďom ako 
   zlepšiť ich zdravie a životný štýl
• výhodou je BRAND SAFETY pre inzerentov = na portály 
   Zdravoteka.sk nenájdete žiaden bulvár o zdráví alebo 
   konšpirácie ako metódach liečby, ktoré sú nebezpečné 
   pre ľudí

DamskaJazda.sk 

FB: DamskaJazda.sk 22 000 

80 000+ 300 000+ 

66 000+ 

• ženský web pre moderné ženy v Bratislave
• informácie o trendoch a novinkách
• móda a horoskopy

Podnikam.sk 
FB: Podnikam.sk 14 000
FB Motivácia je základ 58 000

• Odborný portál pre: malých a stredných podnikateľov, živnostníkov, účtovníkov, 
   daňových poradcov s 10 ročnou tradíciou
• Odborné články zostavované profesionálmi z rôznych oborov
• 
• Rady, tipy, legislatívne zmeny
• Newsletter s 11000 odberateľmi
• Paywall na webe, platená sekcia pre členov

1 000 000+  ľudí naprieč webmi a sociálnymi sieťami

Vysvetlivka: Číslo uvedené pri doméne je počet reálnych uźívateľov (RU) mesačne podľa auditu IABmonitor.sk alebo podľa Google analytics - unique users. 
Číslo uvedené pri skratke FB = Facebook, je počet fanúšikov na Facebooku. Štatistiky za august 2021. www.isicommerce.sk   |  reklama@isicommerce.sk


