CENNIK REKLAM w portalu
PROPERTYNEWS.PL

A A2

obowiązuje od 30.01.2017 r.

W celu zasięgnięcia dodatkowych informacji
prosimy o kontakt z Biurem Reklamy
Grupa PTWP
Plac Sławika i Antalla 1
40-163 Katowice
Dział Marketingu i Sprzedaży
marketing@ptwp.pl
tel.: 32/ 209 13 03

B B2

A/A2 Billboard/Double Billboard
Graficzny element reklamowy umieszczany w górnej
części strony.
A: 750x100 pikseli/ do 35 kB/ GIF, JPEG, SWF
A2: 750x200 pikseli/ do 50 kB/ GIF, JPEG, SWF

PLN 105
PLN 158

B/B2 Belka/Podwójna Belka
C C2

Pasek reklamowy umieszczany w górnej części strony.
B: 650x50 pikseli/ do 25 kB/ GIF, JPEG, SWF
B2: 650x100 pikseli/ do 35 kB/ GIF, JPEG, SWF

PLN 90
PLN 130

C/C2 Rectangle/Halfpage
Zbliżona do kwadratu forma reklamy banerowej/Format
dwukrotnie większy od rectangle’a. Reklama emitowana
w centralnym miejscu prawej kolumny serwisu.
C: 300x250 pikseli/ do 35 kB/ GIF, JPEG, SWF
C2: 300x600 pikseli/ do 50 kB/ GIF, JPEG, SWF

D

PLN 158
PLN 190

Button

Reklama graficzna umieszczana w prawej części strony.
D: 300x100 pikseli/ do 25 kB/ GIF, JPEG, SWF

D
D

PLN 60

Opcje za dopłatą:
Capping – możliwość ograniczenia ilości wyświetleń reklamy jednemu
użytkownikowi (50% dopłaty do emisji)
Targetowanie – emisja reklam z uwzględnieniem dni tygodnia
lub godzin dnia (30% dopłaty do emisji)
Geotargeting – możliwość wyświetlania reklam tylko w określonym
obszarze geograficznym (25% dopłaty do emisji)
Podane ceny nie zawierają podatku VAT i dotyczą opłaty za 1000 odsłon.
Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany oferty.

STRONA GŁÓWNA/SERWISU

PODSTRONA PARTNERA PORTALU/SERWISU/PROJEKTU
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1. Partner Portalu propertynews.pl
ma zagwarantowane:

•
•
•
•

Logotyp firmy na stronie głównej i wszystkich podstronach
Podstronę Firmy wraz z wizytówką i informacją o jej działalności
Wyszczególnienie informacji dotyczących Firmy opublikowanych w portalu
Wyszczególnienie wszystkich obiektów powiązanych z Partnerem w ramach
zakładki Retail Map (po dostarczeniu materiałów/danych)
• Możliwość publikacji materiałów multimedialnych oraz raportów.

Wartość usługi: 6500 zł/miesiąc

2. Partner Serwisu propertynews.pl
ma zagwarantowane:

•
•
•
•

Logotyp firmy na podstronie wybranego serwisu.
Podstronę Firmy wraz z wizytówką i informacją o jej działalności.
Wyszczególnienie informacji dotyczących Firmy opublikowanych w portalu.
Możliwość publikacji materiałów multimedialnych oraz raportów.

Wartość usługi: 4000 zł/miesiąc

3. Artykuł sponsorowany w dziale
2 tygodnie – 3500 zł
1 tydzień – 2500 zł

(Pozycjonowanie: artykuł umieszczony w prawej części serwisu
pod listą aktualności przez określony czas).

dopłaty:

Strona główna + 30%, dodatkowy dział + 40% za każdy dział, wysyłka artykułu
w Newsletterze – 1500 zł

Newsletter

• reklama graficzna (maksymalna waga 10 kb, rozmiar 400x135 pikseli,
format JPG lub GIF bez animacji)
4500 zł (jednorazowa wysyłka)
• informacja tekstowa (maksymalna długość 400 znaków)
3500 zł (jednorazowa wysyłka)
Podane ceny nie zawierają podatku VAT. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany oferty.

