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OFERTA REKLAMOWA

Polskiego Informatora Turystycznego
w domenach:
www.noclegiPolska.com
www.travel2pl.com

www.noclegiPolska.com.pl
www.reise-nach-polen.com

1. WIZYTÓWKA z DANYMI ADRESOWYMI, OPISEM OBIEKTU ORAZ ZDJĘCIEM
(około 300 znaków) adres e-mail, przekierowanie na Państwa firmową stronę internetową
(klient może zapoznać się ze wszystkimi oferowanymi przez Państwa usługami),
i pozycjonowanej na czołowych miejscach, przez cały rok na stronach Informatora jako
POLECANE obiekty noclegowe.
Dodatkowo od kwietnia oferty reklamodawców wyświetlają się losowo na głównej stronie
naszego serwisu. Więc jeżeli przyjąć aktualną oglądalność 16000 odsłon dziennie, to Państwa
oferta wyświetli się około 800 razy dziennie na głównej stronie serwisu.
Zwiększona efektywność Państwa reklamy za tą samą cenę!
122,95 zł netto (150,00 zł brutto)

2. ARTYKUŁ SPONSOROWANY – CENA 550 PLN netto (671 brutto) / miesiąc
Prezentacja oferty specjalnej lub samego obiektu na głównej stronie informatora w dziale
Aktualności / Imprezy / Wydarzenia w postaci krótkiego artykułu wraz z linkiem przekierowującym na
Państwa stronę internetową.

3. BANER REKLAMOWY - 742 X 92 px – CENA 1600 PLN netto (1952 brutto) / 1 miesiąc
Cena nie zawiera kosztu przygotowania banera reklamowego. Baner wyświetla się w 3 wersjach
językowych portalu rotacyjnie co 5 wyświetlenie każdej strony serwisu.

4. BANER REKLAMOWY 170 X 309 px – CENA 700 PLN netto (854 brutto) / 1 miesiąc

Cena nie zawiera kosztu przygotowania banera reklamowego. Baner wyświetla się w 3 wersjach
językowych portalu rotacyjnie co 5 wyświetlenie każdej strony serwisu.
LINK POZYCJONUJĄCY 120 PLN netto (146,40 brutto) / miesiąc
Link tekstowy wyświetlany jest na każdej podstronie serwisu w 3 domenach o PR = 5

PROFESJONALNE TŁUMACZENIE TEKSTU
(cena za tłumaczenie do 1500 znaków ze spacjami tekstu wynikowego) strony lub reklamy na:

● język angielski, niemiecki, rosyjski - 50,oo zł netto (61,00 brutto)
Chcesz swój obiekt jeszcze bardziej wyróżnić spośród innych ofert?

1. gwarantowana pierwsza pozycja w katalogu w danej miejscowości – 100 zł netto / rok
2. gwarantowana druga pozycja w katalogu w danej miejscowości – 80 zł netto /rok
3. gwarantowana trzecia pozycja w katalogu w danej miejscowości – 50 zł netto / rok
Cennik obowiązuje od dnia 14.04.2007
Serdecznie zapraszamy!
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