Cennik reklamowy*
serwisu eglos.pl

SKIERNIEWICE / RAWA MAZOWIECKA / ŻYRARDÓW

* Oferta ważna do końca czerwca 2019 r.

Cennik reklamowy serwisu eglos.pl
wraz z formatami i miejscami emisji
Jeden region

Produkt

strona główna
dzień /tydzień

Skierniewice/Rawa/Żyrardów
subdomena
dzień/tydzień

Baner TOP, baner nad belką (1170x200)

200 zł / 1000 zł

200 zł / 1000 zł

Baner TOP, baner nad belką (1170x400)

400 zł / 2000 zł

400 zł / 2000 zł

Baner A1 (1170x200)

50 zł / 150 zł

40 zł / 100 zł

40 zł

Baner A1 (1170x400)

70 zł / 300 zł

60 zł / 50 zł / 200 zł

50 zł

Baner rozwijany z 1170x(200→600)

80 zł / 400 zł

70 zł / 300 zł

50 zł

Baner B1 (363x250)

40 zł / 80 zł

30 zł / 70 zł

30 zł

Baner C1 (766x200)

40 zł / 80 zł

30 zł / 70 zł

30 zł

Baner A2 (1170x200)

35 zł / 75 zł

30 zł / 70 zł

30 zł

Baner A3 (1170x200)

35 zł / 70 zł

25 zł / 65 zł

Baner B2 (363x250)

25 zł / 60 zł

20 zł / 50 zł

20 zł

Baner B3 (363x250)

20 zł / 50 zł

15 zł / 40 zł

15 zł

500 zł/tydzień
ilość znaków nieograniczona, do 15 zdjęć.
Artykuł sponsorowany		
Zachowanie art.w zasobach serwisu
max do 12 m-cy + 200 zł.

300 zł/tydzień

ilość znaków nieograniczona, do 15 zdjęć.
Zachowanie art.w zasobach serwisu
max do 12 m-cy + 200 zł.

Sponsor okolicznościowy

50 zł / 100 zł

40 zł / 80 zł

Kalendarz

25 zł / 50 zł

20 zł / 40 zł

Watermark (tło w formie tapety) *

300 zł / dzień

200 zł / dzień

Commercial Break

50 zł / 150 zł

50 zł / 150 zł

Link reklamowy

60 zł / tydzień

60 zł / tydzień

Wideo do 30 sek.

200 zł / tydzień

100 zł / tydzień

Wideo do 3 min. **

300 zł / tydzień

150 zł / tydzień

Kondolencje

10 zł / tydzień

Ogłoszenia drobne do 5 zdjęć

1 zł / tydzień

Katalog firm (publikacja 12 m-cy)

150 zł

* W pakiecie z banerem A1 (watermark wyświetlany na urzadzeniach z rozdzielczością poziomą od 1600 px).
** Wideo powyżej 3 min. - wycena indywidualna.

Strona główna + 2 regiony RABAT -30%

odsłonow

Strona główna + 3 regiony RABAT -40%

FORMATY NA ŻYCZENIE KLIENTA - WYCENA INDYWIDUALNA.		

cenny netto + 23% VAT

Siatka
reklamowa

TOP

A1

Baner TOP, baner nad belką (1170x200)
Baner TOP, baner nad belką (1170x400)

Baner A1 (1170x200)
Baner A1 (1170x400)

B1
Baner B1 (363x250)
Baner B2 (363x250)
Baner B3 (363x250)

Artykuł
sponsorowany

Artykuł sponsorowany

Kalendarz

C1

Baner C1 (766x200)

Reklama
wideo

Siatka
reklamowa

Reklama wideo

Baner A2 (1170x200)

Kondolencje

A2

Katalog firm (publikacja 12 m-cy)

A3

Baner A3 (1170x200)

Wideo
w artykule
Możliwość
umieszczenia
materiału wideo lub
baneru w formacie C1
w dowolnym artykule
na stronie eglos.pl.

Link
sponsorowany
Po kliknięciu
w wyróżniony tekst
w artykule następuje
przekierowanie na
dowolny adres URL
wskazany przez
klienta.

URL

http://www.medyk.pro/

URL https://www.facebook.com/nzozjudyta/

