Cennik portalu Bosonamacie.pl
WYDARZENIA - OGŁOSZENIA: Informacja o wydarzeniu w kalendarium
PAKIET ROCZNY:

standard

członkowie PSJ

2 400 zł

1 200 zł

% rabatu:

(Porozumienia Szkół Jogi)

50%

jedno ogłoszenie:

500 zł

250 zł

dwa ogłoszenia:

800 zł

400 zł

trzy ogłoszenia:

1 100 zł

550 zł

200 zł

200 zł

500 zł

500 zł

DODATKOWO:
express:
promocja ogłoszenia na
Facebooku portalu BnM

Wydarzenia są widoczne zarówno na stronie głównej i wszystkich podstronach portalu (eventy odbywające się w bieżącym
miesiącu oraz w kolejnym) , ponadto jest im dedykowana oddzielna zakładka menu głównego - "Warsztaty i wyjazdy", gdzie
wyświetlane jest pełne kalendarium (możliwość wyboru do oglądania dowolnego miesiąca i roku).
Ogłoszenia są publikowane w terminie do 5 dni roboczych od przesłania materiałów przez ogłoszeniodawcę (za wyjątkiem opcji
EXPRESS)

SPECYFIKACJA:
pakiet roczny: uprawnia do zamieszczenia maksymalnie 27 ogłoszeń w ciągu 360 dni
jedno ogłoszenie: uprawnia do zamieszczenia jednego ogłoszenia w ciągu 360 dni
dwa ogłoszenia: uprawnia do zamieszczenia dwóch ogłoszeń w ciągu 360 dni
trzy ogłoszenia: uprawnia do zamieszczenia trzech ogłoszeń w ciągu 360 dni
express: publikacja ogłoszenia w 24h od przesłania materiałów przez ogłoszeniodawcę - opłata 200 zł pobierana każdorazowo za
pojedyncze ogłoszenie (niezależnie od pakietu)
dodatkowa promocja ogłoszenia na FB portalu BnM: post na facebooku BnM z linkiem do strony ogłoszeniodawcy i grafiką;
==> promocja postu na FB za dodatkową opłatą: kwota promowania x100%

DUŻY BANNER (widoczny na stronie głównej portalu oraz podstronach)
lokalizacja: prawy górny róg ekranu - na wysokości logotypu portalu
wymiary: 560 x 210 px
info: banner wyświetlający przez 4 sek. grafikę linkującą do Państwa strony;
maksymalnie tylko 4 wyświetlane bannery w tym samym czasie - losowa kolejność wyświelania
(maksymalnie 3 bannery reklamowe i 1 banner redakcji)

BANNER BĘDZIE WIDOCZNY DO 30 DNI

CENA:
% rabatu:

standard

członkowie PSJ

800 zł

600 zł
25%

(Porozumienia Szkół Jogi)

MAŁY BANNER (widoczny na stronie głównej portalu oraz podstronach)
lokalizacja: prawa górna strona ekranu, bezpośrednio nad kalendarium wydarzeń
wymiary: 300 x 170 px
info: banner wyświetlający przez 4 sek. grafikę linkującą do Państwa strony;
maksymalnie tylko 3 firmy w tym samym czasie mogą wykupić banner (losowa kolejność
wyświelania)

BANNER BĘDZIE WIDOCZNY DO 30 DNI

CENA:

standard

członkowie PSJ

480 zł

360 zł

% rabatu:

(Porozumienia Szkół Jogi)

25%

BANNER W TEKŚCIE "PASEK" (widoczny na stronie głównej portalu oraz podstronach)
lokalizacja premium: strona główna - bezpośrednio pod najnowszymi artykułami ("pasek" na
długość ekranu) oraz w tekście w każdym artykule na portalu
wymiary: 890 x 170 px
info: banner wygląda dla czytelnika jak treści redakcyjne (to zwiększa jego
siłę dotarcia); wyświetla przez 4 sek. grafikę linkującą do Państwa strony;
maksymalnie tylko 4 firmy w tym samym czasie mogą wykupić banner
(losowa kolejność wyświelania)

BANNER BĘDZIE WIDOCZNY DO 30 DNI

CENA:

standard

członkowie PSJ

600 zł

440 zł

% rabatu:

(Porozumienia
Szkół Jogi)

27%

Potrzebujesz pomocy przy graficznym przygotowaniu reklamy?
Nasz grafik przygotuje ją dla Ciebie - zapytaj o szczegóły (usługa dodatkowo płatna)

Artykuł sponsorowany sprzedażowy
Info: Redakcja Bosonamacie.pl przygotowuje propozycję artykułu sponsorowanego na podstawie Państwa materiałów;
artykuł jest widoczny na stronie głównej przez 30 dni, w cenie także post z artykułem na Fb portalu Bosonamacie

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

standard

członkowie PSJ

900 zł

450 zł

% rabatu:

Kontakt: reklama@bosonamacie.pl

50%

(Porozumienia Szkół Jogi)

