
Prezentácia projektu



Portál Cycling-Info.sk

Portál Cycling-Info.sk vznikol v roku 2011 a je slovenskou jednotkou v spravodajstve a tiež

publicistike o svetovej i slovenskej cestnej cyklistike. V každej sezóne sa venujeme cca. 250

pretekom s osobitným dôrazom na Petra Sagana a ďalších Slovákov, ktorí pretekajú doma, no najmä

v zahraničí. Opierame sa o profesionálnu prácu novinárov, ktorí sa celú cyklistickú sezónu od januára

do októbra venujú iba tomuto projektu.

Prinášame tiež stovky správ, reportáží, analýz a rozhovorov z prostredia cyklistiky. Publikujeme

viacero odborných seriálov. Sme stredoeurópskym lídrom v objeme a grafickom spracovaní

publikovaných informácií v tomto športe.



Rok 2018 na Cycling-Info.sk v číslach

- 7 400 000 zobrazení portálu

- 2 260 000 návštev portálu

- 5 minút a 33 sekúnd bolo priemerné trvanie relácie

- 250 krátkych správ

- 620 hlavných autorských článkov

- 260 spracovávaných pretekov

- 160 pretekov naživo textovo komentovaných

- 150 štartových listín

- 5 profesionálnych redaktorov dlhodobo pôsobiacich v cyklistike



Aktuálne, prehľadne, podrobne

Cycling-Info.sk podáva spravodajské informácie svojim čitateľom nie len bezkonkurenčne aktuálne,

no najmä mimoriadne podrobne a prehľadne. Patríme medzi svetovú špičku v spracovaní

cyklistického kalendára, výsledkov pretekov aj svetových rebríčkov. Pracujeme aj s infografikami.



Prvotriedne fotografie

Cycling-Info.sk prináša čitateľom aj prvotriedne fotografie z mnohých svetových podujatí na základe

dohody so štrnástimi profesionálnymi tímami a dvadsiatkou organizátorov prestížnych podujatí.



Profesionálny fotograf na motorke

Medzinárodné preteky organizované na Slovensku a okolí dokumentujeme aj prostredníctvom

profesionálneho fotografa na motorke, ktorý svojim objektívom zachytáva rozhodujúce cyklistické

momenty. Niektoré fotografie publikujeme už v priebehu pretekov.



TV prenosy

Redakcia úzko spolupracuje so všetkými televíznymi vysielateľmi cyklistických pretekov na Slovensku

(RTVS, DigiSport, ArenaSport), živé prenosy redaktori pripravujú, komentujú alebo spolukomentujú,

pozývajú hostí a podieľajú sa na dramaturgii.



Peter Sagan

Nechýbame na podujatiach s Petrom Saganom a po všetkých pretekoch ponúkame čitateľom jeho

vyjadrenia, v niektorých prípadoch dokonca v audio podobe.



Detská Tour Petra Sagana

Náš projekt je mediálnym partnerom Detskej Tour Petra Sagana - oficiálneho slovenského seriálu

pretekov pre deti a mládež už od troch rokov, ktorý je podporovaný najpopulárnejším cyklistom

sveta i jeho sponzormi.



Štatistika za rok 2018

Počet zobrazení portálu výrazne rastie, v roku 2016 to bolo 5,7 milióna, v roku 2018 už 7,4 milióna

Profesionálnu a rozsiahlu prácu tímu redaktorov oceňujú čitatelia, ktorí na webe trávia počas sezóny

priemerne šesť až sedem minút, teda šanca rozpoznania Vašej reklamy je vysoká.



Staňte sa súčasťou nášho príbehu

Staňte sa súčasťou nášho príbehu. Portál Cycling-Info.sk ponúka štrnásť rôznych bannerových pozícií

na prezentáciu Vašej spoločnosti.

Zvoliť si môžete aj PR článok. Rovnako sa máte možnosť stať generálnym partnerom nášho projektu

a Vaše logo sa dostane aj do nášho názvu.

Dokonca môžeme diskutovať aj nad transformáciou korporátnej farby.
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