Cennik reklam na portalu 24jgora.pl
Banery rozpoczynające się na G wyświetlają się na stronie głównej, rozpoczynające się na A wyświetlają się na
stronie z artykułem. Natomiast na stronach kategorii wyświetlają się losowo wybrane z G i A

Baner specjalny

G_TOP_BANNER

oraz

A_TOP_BANNER

Baner o rozmiarach 1100px na 175px – 500,00 za 1 mc
( Maksymalnie 5 banerów w rotacji na stronie głównej i 5 banerów w rotacji na stronie z artykułem )

Baner w sliderze

G_SLIDER_TOP

Baner o rozmiarach 750px na 300px – 50,00 na 1 dzień lub 1000,00 za 1 mc
Tylko jeden baner bez rotacji z innymi.

Baner poziomy G_4 oraz

A_4

Baner o rozmiarach 700px na 120px – 250,00 za 1 mc
Na stronie głównej wyświetlają się 4 banery w blokach kategorii pozycja losowa przy każdym wywołaniu strony. Na
stronie z artykułem wyświetla się jeden baner losowo wybrany z puli max. 4 szt.

Link tekstowy na stronie głównej

G_TEXT

Link tekstowy w bloku tekstowym kategorii bez atrybutu nofollow maks. 35 znaków – 1,5 zł za kliknięcie jednak nie
więcej niż 150,00 zł za 1 mc. Maksymalnie jeden link w jednym bloku.

Prawa kolumna:

Baner G_1 i A_1 Baner o rozmiarach 300 x 210px – 350,00 zł na 1 mc . Wyświetlany jest jeden baner losowo
wybrany z puli max 2 banerów.

Baner G_2 i A_2 Baner o rozmiarach 300 x 210px – 300,00 zł na 1 mc . Wyświetlany jest jeden baner losowo
wybrany z puli max 2 banerów.

Baner G_3 i A_3 Baner o rozmiarach 300 x 170px – 200,00 zł na 1 mc . Wyświetlanych jest każdorazowo 8
banerów w losowo wybranej pozycji z puli max 10 banerów.
Banery G wyświetlają się na stronie głównej natomiast banery A wyświetlają się na stronie z artykułem

Artykuł sponsorowany* – 100,00zł za emisję.
Przez pierwsze 24 godziny emisji, artykuł będzie widoczny jako najnowszy artykuł na stronie głównej jako miniaturka
oraz będzie widniał na szczycie listy najnowszych artykułów ( patrz zdjęcie poniżej ). Artykuł sponsorowany
udostępniany jest również na naszym profilu społecznościowym na facebooku ( 17000 polubień ).

Pakiet 10 artykułów sponsorowanych* - 300,00zł – do wykorzystania przez okres 6 miesięcy od
zamieszczenia pierwszego artykułu.
*dotyczy artykułu o komercyjnym charakterze i treści.

WAŻNA INFORMACJA!!!
Materiał do artykułu sponsorowanego należy przesyłać tylko i wyłącznie w postaci pliku tekstowego
( txt, rtf lub doc ). Nie przyjmujemy materiałów tekstowych w postaci plików PDF oraz graficznych JPG, PNG.
Zdjęcia które zamieszczone zostaną w artykule muszą mieć rozmiar co najmniej 800 x 600 pikseli
oraz być w formacie plików graficznych JPG, PNG, GIF.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przygotowanie banera reklamowego – wycena indywidualna (baner podstawowy: logo, telefony, kilka haseł
reklamowych to koszt 50,00zł )
Emitujemy banery w postaci plików JPG, PNG lub GIF.
Banery flash, lokalizację i formę emisji ustalamy indywidualnie.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wszystkie ceny są cenami netto i należy doliczyć do nich 23% podatek należny VAT.
Przy kampanii 3 miesięcznej udzielamy 20% rabatu od całości zlecenia, nie dotyczy artykułu sponsorowanego.

Graficzna lokalizacja banerów znajduje się na następnej stronie.
W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny.
Telefon: 601 582 601

lub

505 149 494

Poglądowa lokalizacja banerów reklamowych
na portalu 24jgora.pl
STRONA GŁÓWNA

STRONA Z ARTYKUŁEM

