Warunki techniczne

Rozmieszczenie miejsc reklamowych w serwisie

Pliki graficzne w formatach .png, .jpg, .gif
Wymiary
Pozycja
A
B
C

Maksymalne
Szer. w px
340
150
200

Wys. w px
120
do 200
do 150

Artykuł sponsorowany
Wersja podstawowa może zawierać:
- tekst do 2000 znaków
- 3 zdjęcia
Pozycja A strony głównej występuje na wszystkich
podstronach serwisu na dole strony
Wszelkie rozszerzenia są ustalane
i wyceniane indywidualnie
Ceny
W poniższej tabeli ceny są wartościami netto, bez 22% podatku VAT
Ceny obejmują 1 tydzień publikacji (stała ekspozycja)
Pozycja

Strona główna

Kultura

Rozrywka

Dla mieszkańca

Plan

Pozostałe

A

2 500,00 zł

-

-

-

-

-

B

2 200,00 zł

1 800,00 zł

1 800,00 zł

1 700,00 zł

1 700,00 zł

1 500,00 zł

C
Artykuł
sponsorowany*

2 100,00 zł

1 600,00 zł

1 600,00 zł

1 500,00 zł

1 500,00 zł

1 300,00 zł

2 000,00 zł

1500,00 zł

1500,00 zł

1 400,00 zł

1 400,00 zł

1 100,00 zł

Pozycje A,B,C oznaczają element graficzny z linkiem do wskazanej strony
Pozycja B i C może występować na wielu innych podstronach, każde wystąpienie + 20% ceny
Przekierowanie ze strony głównej do artykułu sponsorowanego wewnątrz serwisu upust 20% ceny
*

Artykuł sponsorowany
Cena dotyczy artykułu przygotowanego przez Zleceniodawcę
Przygotowanie artykułu, ze zdjęciami = 300 zł + koszty
Przygotowanie i zamieszczenie filmu - ustalenia indywidualne
Rabaty i upusty uzgadniane są indywidualnie

Zapraszamy również Agencje do współpracy - atrakcyjne warunki !!!

Oferta Abonamentowa
Jeśli nie stać Cię na „dużą” reklamę, a chciałbyś, by informacja o Twojej firmie, jej usługach czy
produktach dotarła szerzej, to oferta dla Ciebie.
Specjalnie dla małych warszawskich firm przygotowaliśmy ofertę specjalną.
Zamieścimy w serwisie www.warszawa.pl artykuły o Twojej firmie, a w artykule link do strony
internetowej Twojej Firmy, adres e-mail Twojej Firmy oraz zdjęcie lub logo Twojej Firmy.
Artykuły będziemy zamieszczać raz na 2 tygodnie przez 6 miesięcy.
Koszt takiej kampanii reklamowej to 200 zł miesięcznie + 22% podatku VAT.
Warunki oferty specjalnej:
Materiał do publikacji dostarcza nam Twoja Firma, regularnie, jak to jest określone w zamówieniu.
Zamawiasz kampanię na całe 6 miesięcy.
Zapłata za całą kampanię następuje po 1 emisji lecz przed drugą emisją.
Ważność oferty
Niniejsza, oferta ważna jest do odwołania

Email:
Tel.:

reklama@prowarszawa.pl
+48 888 34 54 84
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