OFERTA MARKETINGOWA

Jasło 1.01.2019

Oferta reklamowa portalu internetowego www.jaslo4u.pl
Przedstawiamy Państwu produkty reklamowe Jasielskiego Portalu Informacyjnego
www.jaslo4u.pl. Na pewno sprostają one Państwa wymaganiom. Dzięki reklamie w
naszym serwisie, Państwa firma, produkt lub usługa zaistnieją w świadomości
użytkowników Internetu.
Oferujemy państwu szeroką reklamę w portalu internetowym, oraz ulotkach
reklamowych, które pomogą Państwa firmie w dotarciu do nowych klientów.
W sprawie reklamy prosimy kontaktować się:
Firma Handlowo Usługowa JASART Agnieszka Wnęk
Glinik Górny 195
38-131 Gogołów
NIP: 819-154-23-99
Dział reklamy:
Marcin Dziedzic: 508 772 657
email: mdziedzic@jaslo4u.pl

Układ graficzny miejsc reklamowych w portalu
www.jaslo4u.pl

Ceny reklam w zależności od miejsca emisji banera
Miejsce
wyświetlania

Strona główna

Podstrona

Ogłoszenia

Forum

Cena
wykonania
banera

Rodzaj banera
Megabaner (1)

450 PLN

25 PLN

70 PLN

60-200 PLN

Baner prawy (2)

300 PLN

-

-

60-150 PLN

Baner lewy (3)

200 PLN

-

-

-

60-150 PLN

Baner środkowy (4)

85 PLN

-

-

-

60-150 PLN

5 zł/1000
wyś.
-

5 zł/1000
wyś.
-

60-150 PLN

Baner boczny (5)
Wyskakujące
Okienko (6)
Pasek dolny
Pod artykułem (7)
Artykuł sponsorowany
Plakat sponsorowany

200 PLN
5 zł/1000
5 zł/1000
wyś.
wyś.
500 PLN
300 PLN
450 PLN
60 PLN
-

60-150 PLN
-

Baner prawy (2a)

450 PLN

-

-

60-150 PLN

Baner prawy (2b)

350 PLN

-

-

60-150 PLN

Baner Medium (8)

600 PLN

-

-

60-200 PLN

Podane ceny są cenami netto za tydzień emisji

Uwagi:
• Banery (1, 2, 3, 4, 5) emitowane są losowo na przemian z maksymalnie dwoma innymi reklamami.
• Banery (1, 2, 2a, 2b, 8) pojawiają się na stronie głównej i na podstronach portalu.
• Banery (3, 4) pojawiają się tylko na stronie głównej portalu.
• Baner (5, 7) pojawia się tylko na podstronach portalu.
• Baner (6) pojawia się zarówno na stronie głównej jak i na podstronach z częstotliwością ustaloną przez
reklamodawcę.
• Termin emisji reklam należy rezerwować z wyprzedzeniem co najmniej 2 -3 tygodni.
• Cennik jest ważny od 1 stycznia 2016 r. do odwołania.

Rozmiary banerów reklamowych
Rozmiar
Rozmiar w pixelach

Maksymalny rozmiar w kb

Megabaner (1)

800x150

80

Baner prawy (2, 2a, 2b)

295x200

60

Baner lewy (3)

350x200

50

Baner środkowy (4)

540x100

40

Baner boczny (5)

295x400

40

Wyskakujące
Okienko (6)

300x300

35

Pasek dolny

1600x40

60

Pod artykułem

593x250

120

Reklama w tle strony

90x90 lub 90x500
(jeden lub dwa obrazki)

75 (w sumie)

Baner Medium

660x110

70

Radzaj banera

Artykuł sponsorowany
Charakterystyka:
Artykuł sponsorowany pisany jest przez Klienta na dowolnie wybrany temat związany z
oferowanymi produktami lub usługami. Może zawierać zdjęcia, wykresy i odsyłacze. Zamieszczany w
formie newsa, przez tydzień utrzymuje się na ostatnim miejscu w dziale. Na życzenie klienta link
odsyłający pisany jest kolorową czcionką.
Strona artykułu może zawierać:





Tekst do 3000 znaków
Logo firmy lub zdjęcia (max 500x 380 pikseli),
Baner umieszczony w tekście artykułu,
Link tekstowy kierujący do strony www sponsora (maksimum 5 linków tekstowych).

Internetowy Katalog Firm PFirmy.pl





logo firmy
opis firmy bez zdjęć w tekście
dane teleadresowe firmy
Firma może zostać dodana do maksymalnie 1 kategorii
i 1 podkategorii
 Zamieszczenie wpisu jest darmowe

Koszt zamieszczenia wpisu STANDARD - 0 zł









logo firmy
adres strony www
opis firmy z 3 zdjęciami w tekście
dane teleadresowe firmy
lokalizacja Firmy na mapie
4 zdjęcia w galerii
Przykładowy cennik usług - 10 wpisów
Firma może zostać dodana do maksymalnie 3 kategorii i 8
podkategorii. W przypadku braku odpowiedniej kategorii lub
podkategorii dla państwa firmy, gwarantujemy dodanie
potrzebnych kategorii.
 Koszt zamieszczenia wpisu to jedyne 100 zł + VAT za rok

Koszt zamieszczenia wpisu PREMIUM – 100 zł + VAT










logo firmy
adres strony www
opis firmy z 6 zdjęciami w tekście
dane teleadresowe firmy
lokalizacja Firmy na mapie
8 zdjęć w galerii
Przykładowy cennik usług - 20 wpisów
możliwość zamieszczenia 3 plików video - max 20 mb
Firma może zostać dodana do maksymalnie 5 kategorii i 10
podkategorii
 W przypadku braku odpowiedniej kategorii lub podkategorii dla
państwa firmy, gwarantujemy dodanie potrzebnych kategorii
 Koszt zamieszczenia wpisu to jedyne 200 zł + VAT za rok

Koszt zamieszczenia wpisu GOLD – 250 zł + VAT

