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Kontakt
reklama@eventspace.pl
tel. 022/ 241 15 35

PODSTAWOWE FORMY PROMOCJI

Wpis rozszerzony to dane wpisu

podstawowego plus:

• Prezentacja firmy/lokalizacji na pierwszych
miejscach bazy danych i wybranych kategorii
• Aktywny e-mail (link)
• Aktywne www (link)
• Logo (firma) / ikona (lokalizacja)
• Długi opis firmy (lead 300 znaków + pełny opis)
• Galeria 12 zdjęć (lokalizacja)
• Lokalizacja firmy/obiektu na mapie
• Po aktywacji wpisu prezentacja
w newsletterze GRATIS!

Cena: 310 zł (netto) / rok

Pozycjonowanie profilu firmy lub lokalizacji
w bazie danych:

• na stronie głównej serwisu
• na pierewszych miejscach wybranych kategorii
bazy danych (przed wpisami rozszerzonymi)
• po aktywacji pozycjonowania prezentacja
w newsletterze GRATIS!

Cena: 310 zł (netto) / miesiąc
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Artykuł sponsorowany
• pozycjonowanie przez 7 dni na stronie głównej, w dziale news, na stałe w portalu
• możliwość zamieszczenia logo/ ikony
• możliwość zamieszczenia galerii zdjęć
• możliwość zamieszczenia w treści artykułu aktywnego linku do strony www
• po aktywacji artykułu prezentacja w newsletterze GRATIS

Cena: 310 zł (netto) / tydzień

Reklama w newsletterze
• 2 emisje w tygodniu
• ok 1300 odbiorców
• statyczna reklama graficzna (plik jpg lub gif )
• format reklamy - 630x200 pikseli

Cena: 600 zł (netto) / tydzień (2 edycje)

REKLAMA GRAFICZNA
Billboard to reklama graficzna umieszczona w górnej części strony.

Rozmiar 943x100 lub 750x100 pikseli, waga do 60 kB, format.jpg/.gif/.swf.

Charakterystyka:
Nieinwazyjny sposób prezentacji Billboardu w górnej
części strony oraz jego duże wymiary sprawiają, że
jest to bardzo popularna forma reklamy o wysokiej
skuteczności. Co więcej, cieszy się ona również
dużą akceptacją wśród użytkowników.
Klikniecie na Billboard powoduje automatyczne
przejście do reklamowanej strony.

Cena: 120 zł (netto) / 1000 odsłon
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Rectangle to reklama graficzna umieszczona w prawej części strony głównej.
Rozmiar 300 x 250 pikseli, waga do 60 kB, format.jpg/.gif/.swf.
Charakterystyka:
Format Rectangle pozwala na zastosowanie
różnorodnych interaktywnych form kreacji – od
prostej grafiki po reklamę w postaci spotu TV. Z kolei
parametry i lokalizacja sprawiają, że jest to nieinwazyjna
forma reklamy (wkomponowana w treść strony),
przy czym jednocześnie nie można jej nie zauważyć.
Forma idealna w kampaniach służących budowaniu
wizerunku marki oraz w kampaniach o charakterze
sprzedażowym.
Klikniecie na Rectangle powoduje automatyczne
przejście do reklamowanej strony.

Cena: 150 zł (netto) / 1000 odsłon*
*dotyczy grafiki, w przypadku zamieszczenia klipu video
cena 200 zł netto za 1000 odsłon

Skyscraper to reklama graficzna umieszczona w prawej części każdej podstrony.
Rozmiar 160 x 600 pikseli, waga do 60 kB, format.jpg/.gif/.swf.
Charakterystyka:
Pionowa orientacja reklamy gwarantuje znakomitą
ekspozycję w formie zbliżonej do reklamy prasowej,
z kolei jej rozmiar daje praktycznie nieograniczone
możliwości kreacji.
Klikniecie na Skyscraper powoduje automatyczne
przejście do reklamowanej strony.

Cena: 120 zł (netto) / 1000 odsłon*

*w przypadku zamieszczenia raklamy w wybranym dziale
cena 140 zł netto za 1000 odsłon
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PODSUMOWANIE
Baza firm i lokalizacji
wpis podstawowy

bezpłatnie

wpis rozszerzony

310 zł (netto) / rok

Pozycjonowanie
Prezentacja na stronie głównej,
na jednym z 4 miejsc, w bazie firm
i lokalizacji lub w dziale gażety/sprzęt.

310zł (netto) / miesiąc

Artykuł sponsorowany
Artykuł sponsorowany - prezentowany
na stronie głównej w dziale „news”

310zł (netto) / tydzień

Reklama w newsletterze
Reklama w newsleterze

600zł (netto) / 1 tydzień (2 edycje)

Reklama graficzna
Billboard – cały serwis

120zł* (netto) / 1000 odsłon

Rectangle – grafika (strona główna)

150zł* (netto) / 1000 odsłon

Rectangle – klip video (strona główna)

200zł* (netto) / 1000 odsłon

Skyscraper – wszystkie działy

120zł* (netto) / 1000 odsłon

Skyscraper – wybrany dział

140zł* (netto) / 1000 odsłon

* Capping
Przygotowanie reklamy graficznej (Flash)

dopłata 20%
300zł - 800zł (netto)

cena zależna od złożoności reklamy

