Oferta reklamowa portalu

ul. Niwy 21
42-625 Ożarowice
http://www.info-ogrzewanie.pl
Kontakt w sprawie reklamy:
Marcin Chrapka
Email: mchrapka@dimpart.pl
Tel. Kom. 508 729 983
Oferta aktualna na dzień 31.05.2013

O Info-Ogrzewanie.pl
Info-ogrzewanie.pl to portal dedykowany tematowi ogrzewania. Od maja 2006 roku zajmujemy się
opisywaniem tradycyjnych i nowoczesnych technologii grzewczych, kominowych i
wentylacyjnych. W tym czasie zyskaliśmy grono stałych czytelników oraz renomę rzetelnego i
aktualnego źródła informacji o ogrzewaniu. Portal skierowany jest głównie do indywidualnych
inwestorów, jednak otrzymujemy sygnały, że czytają nas osoby zainteresowane większymi
instalacjami grzewczymi.
Przy naszym portalu działa prężne forum, na którym toczą się żywe dyskusje. Liczba
zarejestrowanych użytkowników oraz aktywna moderacja forum powoduje, że pretendujemy do
miana najlepszego forum o tematyce ogrzewania.

Info-Ogrzewanie.pl w liczbach
Nasz portal także w statystykach prezentuje się bardzo dobrze. Codziennie w sezonie odwiedza nas
nawet 9000 unikalnych użytkowników, z których każdy odsłania stronę średnio 4 razy. Na naszym
forum zarejestrowało się już ponad 36000 użytkowników. W zestawieniu z bardzo wąską tematyką
statystyki naszego portalu są bardzo wysokie. Dobre pozycje w internetowych wyszukiwarkach
powodują, że trafia do nas duża część osób poszukujących w Internecie informacji o ogrzewaniu.
Poniżej miesięczne statystyki liczby unikalnych użytkowników portalu z 31 maja 2013 (za Google
Analytics):
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Jeżeli Twoja oferta przeznaczona jest dla lokalnego rynku zainteresuje Cię pewnie jaki jest rozkład
użytkowników w zależności od regionu naszego kraju (za stat24.com):
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Dlaczego warto reklamować się na Info-Ogrzewanie.pl?
Wymienione w powyższym rozdziale cechy powodują, że nasz portal jest idealnym miejscem do
reklamy produktów branży grzewczej, kominowej, wentylacyjnej. Reklamodawcy mają pewność,
że ich przekaz reklamowy trafi do idealnej grupy docelowej – ludzi, którzy szukają nowoczesnych
rozwiązań grzewczych. 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. Osoby aktywnie zainteresowane ogrzewaniem domu odpowiadają z
pewnością za wiele innych aspektów jego budowy.
Dzięki ogólnopolskiemu zasięgowi portalu nasza oferta zainteresuje zarówno duże, ogólnopolskie
firmy, jak i (dzięki możliwości wyświetlania reklam dla odwiedzających z określonych
województw) mniejsze firmy lokalne.

Nasza oferta
Naszą zawszę aktualną ofertę reklamową znajdziesz na stronie:
www.info-ogrzewanie.pl/reklama.php
Oferujemy wyświetlanie reklamy banerowej w różnej formie i w różnych miejscach witryny.
Reklamę możesz skierować do użytkowników z danego rejonu polski, możesz określić ile razy
każdy użytkownik ją zobaczy 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. Zamówienie reklamy należy złożyć minimum
14 dni przed planowaną emisją. Przy większych zamówieniach możliwość negocjacji cen i
warunków zamieszczenia reklamy.
Aby uzyskać więcej informacji lub zamówić reklamę na Info-ogrzewanie.pl prosimy o kontakt.
Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

Kontakt w sprawie reklamy:
Marcin Chrapka
Email: mchrapka@dimpart.pl
Tel. Kom. 508 729 983
http://www.info-ogrzewanie.pl

Miejsce zamieszczenia reklamy

Cennik
Zawsze aktualny cennik reklam znajduje się na stronie:
http://www.info-ogrzewanie.pl/cennik.php
Forma reklamy

Opis
Waga (kB) Cena netto
Pozioma forma reklamy, umieszczana zazwyczaj w górnej
banner 468x60
części serwisu. Wyceniany za 1.000 odsłon. Format gif, jpg
15 kB
100,00 zł
lub swf
Banner 468x60, który po najechaniu myszką rozwija się w
dół do rozmiarów 468x240 pikseli. Po zdjęciu kursora
banner 468x60 expand
20 kB
120 zł
myszy wraca do swojego rozmiaru. Wyceniany za 1.000
odsłon. Format gif, jpg lub swf
Banner 468x60, który przewija się razem z serwisem. Jest
stale widoczny w tym samym miejscu przeglądarki. Musi
banner 468x60 scroll
15 kB
150 zł
posiadać przycisk zamknij. Wyceniany za 1.000 odsłon.
Format gif, jpg lub swf
Pozioma forma reklamy, umieszczana zazwyczaj w górnej
billboard 750x100
części serwisu, większa od bannera. Wyceniany za 1.000
20 kB
120 zł
odsłon. Format gif, jpg lub swf
Billboard 750x100, który po najechaniu myszką rozwija się
w dół do rozmiarów 750x300 pikseli. Po zdjęciu kursora
billboard 750x100
25 kB
145 zł
myszy wraca do swojego rozmiaru. Wyceniany za 1.000
expand
odsłon. Format gif, jpg lub swf
billboard 750x100
scroll

Billboard 750x100, który przewija się razem z serwisem.
Jest stale widoczny w tym samym miejscu przeglądarki.
Musi posiadać przycisk zamknij. Wyceniany za 1.000
odsłon. Format gif, jpg lub swf

20 kB

180 zł

doublebillboard
750x200

Pozioma forma reklamy, umieszczana zazwyczaj w górnej
części serwisu, większa 2x od billboarda. Wyceniany za
1.000 odsłon. Format gif, jpg lub swf

20 kB

180 zł

Billboard 750x100 rozwijany i równocześnie spychający
billboard 750x100 push zawartość witryny internetowej w dół.
Rozmiar: 750x100 + 750x300 pikseli

30 kB

240 zł

Boks śródtekstowy umieszczany w centralnej części
serwisu. Wyceniany za 1.000 odsłon. Format gif, jpg lub
swf

25 kB

240 zł

Boks śródtekstowy umieszczany w centralnej części
rectangle large 336x280 serwisu. Wyceniany za 1.000 odsłon. Format gif, jpg lub
swf

25 kB

240 zł

rectangle medium
300x250

pop-up 250x250 z
banner, billboard

Wyskakująca forma reklamy, otwiera się w nowym oknie
przeglądarki na aktywnym oknie serwisu. Wyceniany za
1.000 odsłon. Format gif, jpg lub swf

25 kB

240 zł

pop-under 750x550 z
banner, billboard

Wyskakująca forma reklamy, otwiera się w nowym oknie
przeglądarki pod aktywnym oknem serwisu. Wyceniany za
1.000 odsłon. Format gif, jpg lub swf

30 kB

240 zł

brandmark 300x300 z
banner, billboard

Wyskakująca forma reklamy, otwiera się w nowym oknie
przeglądarki na aktywnym oknie serwisu. Może przybrać
dowolny kształt o wymiarach do 300x300 pikseli.
Wyceniany za 1.000 odsłon. Format swf

25 kB

240 zł

toplayer z banner,
billboard

Dowolna animacja na stronie serwisu. Może trwać do 10
sek, musi posiadać przycisk umożliwiający zamknięcie
przed czasem. Po odtworzeniu animacji może pozostać na
stronie element statyczny o wymiarach do 125x125 pikseli
nie dłużej jednak niż 20 sek. Wyceniany za 1.000 odsłon.
Format swf

30 kB

300 zł

interstitial z banner,
billboard
videostitial z banner,
billboard
rectangle video

Animacja pełnoekranowa, otwiera się w nowym oknie
przeglądarki, zasłania całkowicie serwis. Może trwać do 10
sek, musi posiadać przycisk umożliwiający zamknięcie
przed czasem. Wyceniany za 1.000 odsłon. Format swf
pełnoekranowa forma filmowa.

kursor reklamowy
125x125 z banner,
billboard
scroller 800x30 z
banner, billboard

Pasek reklamowy umieszczony na dole strony na całej jej
szerokości, przewija się razem z serwisem. Wyceniany za
1.000 odsłon. Format gif, jpg lub swf

Dopłaty do zamówienia na wybranej sekcji:
strona główna: +30%
emisja na dokładnie określonej podstronie serwisu: +20%
Usługi dodatkowe:
emisja w określonym przedziale czasowym: +20%
limit odsłon do użytkownika: +20%
targetowanie geograficzne: +50%
reklama dźwiękowa: +30%
targetowanie wg systemu operacyjnego/rodzaju łącza: +20%
emisja z wykorzystaniem streamingu video: +50%
Ceny w PLN nie zawierają 22% VAT.

360 zł

480 zł

reklama video w boksie śródtekstowym, format do
uzgodnienia.
Artykuł o treści dostarczonej przez reklamodawcę.
Dodatkowe informacje w opisie serwisu. Artykuł
zamieszczony na czas nieograniczony. W cenę wliczone 1
miesiąc promocji artykułu na każdej podstronie serwisu w
formie bloczka „Polecamy”.
Reklama dołączana do kursora myszy o wymiarach do
125x125 pikseli. Wyceniany za 1.000 odsłon. Format gif,
jpg

artykuł sponsorowany

30 kB

420 zł

15 kB

2000 zł

5 kB

240 zł

10 kB

240 zł

