Oferta reklamowa portalu

ul. Niwy 21
42-625 Ożarowice
http://www.info-klimatyzacja.pl
Kontakt w sprawie reklamy:
Marcin Chrapka
Email: mchrapka@dimpart.pl
Tel. kom. 0 508 729 983
Oferta aktualna na dzień 01.06.2009

O Info-Klimatyzacja.pl
Info-Klimatyzacja.pl to portal dedykowany tematowi klimatyzacji. Od lutego 2007 roku zajmujemy
się opisywaniem nowoczesnych technologii klimatyzacyjnych i wentylacyjnych. W tym czasie
zyskaliśmy grono stałych czytelników oraz renomę rzetelnego i aktualnego źródła informacji o
klimatyzacji. Portal skierowany jest głównie do indywidualnych inwestorów, jednak otrzymujemy
sygnały, że czytają nas osoby zainteresowane większymi instalacjami klimatyzacyjnymi.
Przy naszym portalu działa forum w którym uczestniczy coraz to większa liczba Użytkowników.

Info-Klimatyzacja.pl w liczbach
W sezonie odwiedza nas nawet 5000 unikalnych użytkowników miesięcznie. Każdy z nich odsłania
stronę średnio 3 razy. W zestawieniu z bardzo wąską tematyką statystyki naszego portalu są bardzo
wysokie. Dobre pozycje w internetowych wyszukiwarkach powodują, że trafia do nas sporo osób
poszukujących w Internecie informacji o klimatyzacji.
Poniżej statystyki portalu z 31 maja 2009 (za Google Analytics):

Dlaczego warto reklamować się na Info-Klimatyzacja.pl?
Wymienione w powyższym rozdziale cechy powodują, że nasz portal jest idealnym miejscem do
reklamy produktów branży klimatyzacyjnej i wentylacyjnej. Reklamodawcy mają pewność, że ich
przekaz reklamowy trafi do idealnej grupy docelowej – ludzi, którzy szukają nowoczesnych
rozwiązań klimatyzacyjnych. Gwarantuje to dużą skuteczność reklamy, a w konsekwencji dużą jej
opłacalność.
Także reklamodawcy z pozostałych branż budownictwa znajdą w użytkownikach naszej strony
dobrą grupę docelową.

Nasza oferta
Naszą zawszę aktualną ofertę reklamową znajdziesz na stronie:
www.info-klimatyzacja.pl/reklama.php
Oferujemy wyświetlanie reklamy banerowej w różnej formie i w różnych miejscach witryny.
Możesz określić ile razy każdy użytkownik zobaczy reklamę lub też określić dokładnie kiedy
reklama ma się wyświetlać.
Nie masz jeszcze pomysłu na reklamę w Internecie? Chętnie poradzimy co zrobić, aby reklama ta
dała Ci maksimum zysku. Nie masz banera – wykonamy go dla Ciebie za darmo.
Minimalna wartość zamówienia wynosi 500 zł netto. Przy większych zamówieniach możliwość
negocjacji cen i warunków zamieszczenia reklamy.
Aby uzyskać więcej informacji lub zamówić reklamę na Info-Klimatyzacja.pl prosimy o kontakt.
Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.
Zapraszamy także do zapoznania się z ofertą „siostrzanego” portalu o ogrzewaniu:
www.info-ogrzewanie.pl/reklama.php

Kontakt w sprawie reklamy:
Marcin Chrapka
email: mchrapka@dimpart.pl
tel. kom.: 0 508 729 983
http://www.info-klimatyzacja.pl

Miejsce zamieszczenia reklamy

Cennik
Rozliczenia FF (na określony czas bez gwarancji liczby wyświetleń) lub CPM (za określoną liczbę
odsłon).
Ceny FF w tabelce dotyczy wykupienia każdej odsłony w danym okresie czasu. Możliwe jest
wykupienie pakietów częściowych (np. ½ lub ¼ odsłon).
Cennik FF opracowany na podstawie statystyk strony z dnia 31 maja 2009. Liczba odsłon w
miesiącu ok. 14000. Liczba użytkowników w miesiącu ok: 5000.
Zawsze aktualny cennik reklam znajduje się na stronie:
www.info-klimatyzacja.pl/reklama.php
Forma reklamy
(1) billboard 750x100

(2) doublebillboard
750x200
(3) i (4) Rectangle
300x250 lub 336x280

(5) Rectangle 300x250

Opis
Pozioma forma reklamy, umieszczana
zazwyczaj w górnej części serwisu.
Format gif, jpg lub swf
Pozioma forma reklamy, umieszczana
zazwyczaj w górnej części serwisu,
większa 2x od billboarda. Format gif,
jpg lub swf
Boks śródtekstowy umieszczany w
centralnej części serwisu. Format gif,
jpg lub swf
Boks umieszczany w prawej części
serwisu. Format gif, jpg lub swf

Artykuł o treści dostarczonej przez
reklamodawcę. Dodatkowe informacje
artykuł sponsorowany w opisie serwisu. Cena za wieczną
prezentację (w zakresie czasowym
istnienia serwisu).
artykuł sponsorowany Wyróżnienie artykułu reklamowego w
– wyróżnienie na
postaci linka ze zdjęciem na każdej
każdej podstronie
podstronie serwisu.
serwisu
Usługi dodatkowe:
emisja w określonym przedziale czasowym: +20%
limit odsłon do użytkownika: +20%
reklama dźwiękowa: +30%
Ceny w PLN nie zawierają 22% VAT.

Waga (kB)
20 kB

20 kB

30 kB

30 kB

Cena netto
CMP 1000 odsłon - 49 zł
CMP 10000 odsłon - 440 zł
FF 1 tydz. - 170 zł
FF 1 mies. - 550 zł
CMP 1000 odsłon - 59 zł
CMP 10000 odsłon - 530 zł
FF 1 tydz. - 200 zł
FF 1 mies. - 660 zł
CMP 1000 odsłon - 59 zł
CMP 10000 odsłon - 530 zł
FF 1 tydz. - 200 zł
FF 1 mies. - 660 zł
CMP 1000 odsłon - 49 zł
CMP 10000 odsłon - 440 zł
FF 1 tydz. - 170 zł
FF 1 mies. - 550 zł

15 kB

300,00 zł

15 kB

FF 1 tydz. - 100 zł
FF 1 mies. - 350 zł

