Cennik reklam
Ostatnia aktualizacja: 2022.05.30

tel. 32 307 5736
e-mail znajdziesz tutaj: http://www.spawalnictwo.com.pl/index.php?go=kontakt
Minimalne zamówienie dla firm zagranicznych: 40 GBP, 45 EUR lub 50 USD netto.

reklama w dziale PRACA
Jeśli szukasz pracowników na szybko, to liczy się tylko poniższa usługa!
Rodzaj usługi
1 tydzień
2 tygodnie
1 miesiąc
pozycjonowanie jednej oferty pracy
119 zł
179 zł
289 zł
(jedno stanowisko w jednej lokalizacji)
teraz
teraz
teraz
+ uwidocznienie adresu e-mail i www
95 zł
155 zł
265 zł

Rodzaj usługi
pozycjonowanie i wyróżnienie ogłoszeń
czerwonym paskiem nad giełdą pracy
+ uwidocznienie adresu e-mail i www
dodanie adresu e-mail do ofert pracy
dodanie adresu www do ofert pracy
dodanie adresu e-mail i www do ofert pracy

2 miesiące
429 zł
teraz
395 zł

1 miesiąc

3 miesiące

6 miesięcy

12 miesięcy

199 zł

439 zł

659 zł

1089 zł

59 zł
59 zł
89 zł

109 zł
109 zł
179 zł

149 zł
149 zł
229 zł

199 zł
199 zł
299 zł

6 miesięcy
bezpłatny
790 zł
-

12 miesięcy
bezpłatny
1290 zł
139 zł
139 zł
219 zł

6 miesięcy
990 zł
490 zł
790 zł
2090 zł
1190 zł
1490 zł
3590 zł

12 miesięcy
1790 zł
840 zł
1390 zł
3390 zł
1990 zł
2390 zł
5990 zł

reklama w dziale FIRMY
Rodzaj usługi
wpis do katalogu – podstawowy (1)
prezentacja pełna na stronie głównej (2)
dodanie logo do wpisu podstawowego
dodanie linku do strony www do wpisu podstawowego
dodanie logo i linku do strony www do wpisu podstawowego

banery reklamowe

(3)

Rodzaj banera i miejsce emisji
MAŁY – strona główna i dział PRACA
MAŁY – strona główna, po lewej
MAŁY – dział PRACA
DUŻY – strona główna i dział PRACA
DUŻY – strona główna
DUŻY – dział PRACA
MEGA – cały serwis
MAŁY – 159/80 pikseli; 25 KB

1 miesiąc
490 zł
290 zł
390 zł
890 zł

DUŻY – 468/60 pikseli; 35 KB

3 miesiące
590 zł
290 zł
490 zł
1190 zł
690 zł
890 zł
2190 zł

MEGA – 750/80 pikseli; 40 KB

Wszystkie banery są wyświetlane w rotacji maksymalnie wynoszącej 5.
Przy zamówieniach powyżej 650 zł netto, projekt banera reklamowego wykonujemy bezpłatnie.

artykuły/ogłoszenia na pierwszej stronie serwisu
Rodzaj artykułu / ogłoszenia
artykuł prasowy związany z tematyką serwisu
artykuł reklamowy, handlowy, ogłoszenie dot. pracy

(4)

2 tygodnie
bezpłatny
270 zł

1 miesiąc
bezpłatny
390 zł

mailing reklamowy
Mailing do wszystkich użytkowników serwisu
W cenie zawarte są:
legalna wysyłka do wszystkich użytkowników serwisu,
przygotowanie podstawowego projektu graficznego,
około 20000 odbiorców, chyba największa baza w Polsce,
2 tygodnie bezpłatnej emisji artykułu wspierającego mailing na
pierwszej stronie portalu, tekst dostarcza zamawiający.

1 wysyłka
2190 zł

Do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatku VAT.

Dodatkowy opis wybranych pozycji oferty reklamowej.
(1) Wpis do katalogu – podstawowy
Wpis jest dokonywany samodzielnie przez użytkownika poprzez link „dodaj firmę>>” znajdujący się w ramce
katalogu firm na stronie głównej. Wpis jest bezpłatny i obejmuje prezentację danych adresowych firmy, telefonów
oraz formularz wysyłki zapytań na adres poczty elektronicznej. Wpis ten nie daje możliwości podania adresu
strony internetowej oraz wstawienia logo – są to usługi dodatkowo płatne.

(2) Prezentacja pełna na stronie głównej
Prezentacja pełna obejmuje:
- zamieszczenie dowolnej liczby zdjęć, pełnych informacji o firmie i oferty handlowej,
- dodanie dodatkowych danych kontaktowych, linku do strony internetowej i logo firmy,
- zamieszczenie prezentacji pod paskiem sterowania, w górnej części strony,
- wykonanie projektu prezentacji.
Prezentacja pełna daje następujące rezultaty:
- nawet 7-8 razy większą częstotliwość wejść ze strony klientów w porównaniu z prezentacją podstawową,
- kilkukrotnie większą ilość kontaktów telefonicznych i zapytań wysłanych z serwisu przez potencjalnych klientów,
- stałą obecność logo firmy na pierwszej stronie serwisu,
- dotarcie do wąskiej grupy odbiorców, którzy są zainteresowani wyłącznie tematyką portalu.

(3) Banery reklamowe
Baner to graficzny element reklamowy, umieszczany najczęściej w centralnej lub górnej części strony, dający
możliwość przejścia na reklamowaną stronę po kliknięciu. Wszystkie oferowane banery mogą pracować w rotacji
wynoszącej 5. Oznacza to, że jeśli kilka firm będzie chciało wykupić baner w danym miejscu serwisu to będą one
wyświetlane na zmianę w maksymalnej ilości wynoszącej pięć banerów. Przy maksymalnej rotacji, statystyczny
użytkownik naszego serwisu, podczas jednej wizyty zobaczy każdy baner po 3 razy.

(4) Artykuły / ogłoszenia na pierwszej stronie serwisu
Wszystkie artykuły dotyczące tematyki portalu publikujemy bezpłatnie, wskazując w stopce, dzięki czyjej
uprzejmości mogliśmy je zamieścić.
Ogłoszenia handlowe, dotyczące oferowanych usług lub poszukiwania pracowników są płatne wg cennika.

P-info

tel. 32 307 5736
e-mail znajdziesz tutaj: http://www.spawalnictwo.com.pl/index.php?go=kontakt

