
Oferta Handlowa 2017  |  4

02 Reklama na portalu
LOKALIZACJA BANERÓW
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Ceny netto Forma opłaty

Banery w górnej części portalu 

1A (750x300) 500 PLN tydzień

1B (750x150) 400 PLN tydzień

Banery między wyróżnionymi informacjami a sekcją biura

2A (750x200) 400 PLN tydzień

2B (750x100) 300 PLN tydzień

Banery nad harmonogramem inwestycji

3A (750x200) 300 PLN tydzień

3B (750x100) 200 PLN tydzień

Banery w treści tekstu

4A (750x200) 600 PLN tydzień

4B (750x100) 400 PLN tydzień

Banery w stopce podstron

4A (750x200) 300 PLN tydzień

4B (750x100) 400 PLN tydzień

CENNIK BANERÓW

Ceny netto Forma opłaty

Wizytówka firmy 

Podstawowa 500 PLN opłata jednorazowa

Rozszerzona 100 PLN opłata roczna

Wizytówka produktu *

Podstawowa 200 PLN opłata jednorazowa

Rozszerzona 100 PLN opłata roczna

Dodatkowe zdjęcia 5 PLN opłata jednorazowa

Wizytówka inwestycji

Zgłoszenie bez opłat

Podpięcia

Podpięcie wizytówki [FIRMY] do wizytówki [INWESTYCJI] 100 PLN opłata jednorazowa

Podpięcie wizytówki [FIRMY] do wizytówki [PRODUKTU] 100 PLN opłata jednorazowa

Podpięcie wizytówki [PRODUKTU] do wizytówki [INWESTYCJI] 100 PLN opłata jednorazowa

CENNIK WIZYTÓWEK

UWAGA: * aby założyć wizytówkę produktu należy posiadać wizytówkę firmy
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Wizytówka firmy

Wizytówka zawiera dane podstawowe firmy, krótki 

opis oraz logotyp, a w wariancie rozszerzonym dłuż-

szy opis firmy oraz spersonalizowane dane kontakto-

we. Wizytówka firmy jest również niezbędna w pro-

cesie tworzenia wizytówek produktów (i usług) oraz 

podpinania ich do inwestycji, w których ów firma 

brała udział.

W wizytówce prezentowane są katalogi obiektów re-

ferencyjnych i katalogi produktów (o ile zostały przez 

firmę dodane) oraz wszystkie informacje, które poja-

wiły się na portalu i są z daną firmą związane. 

Wizytówka inwestycji

Zawiera szczegółowe informacje dotyczące projektu,  

w tym m.in. inwestora, architekta, generalnego wyko-

nawcę, powierzchnię oraz harmonogram budowy.

Wizytówka produktu

Tworząc wizytówkę produktu (usługi) masz możli-

wość podpięcia jej pod inwestycje, na których dany 

produkt (usługa) został użyty. Równocześnie budujesz 

katalogi produktów i obiektów referencyjnych, które 

widoczne będą w wizytówce Twojej firmy.

Podpięcia

Podpinając produkty do inwestycji, w których uczest-

niczyła Twoja firma, tworzysz nie tylko katalog obiek-

tów referencyjnych, ale w szczególności dbasz o swój 

własny wizerunek. Użytkownicy zobaczą mnogość 

Twoich rozwiązań oraz dowiedzą się, które produkty 

i gdzie zostały użyte.

Wizytówka 
firmy

Wizytówka 
produktu

Wizytówka 
inwestycji

Katalog realizacji

Katalog obiektów referencyjnych

Katalog p
ro

duktó
w/u

słu
g
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DODATKOWE ŚWIADCZENIA

Ceny netto

Ceny artykułów

Dostarczony do Redakcji (maks. 5000 znaków bez spacji) + zdjęcia 1 500 PLN

Artykuł napisany w Redakcji 1 800 PLN

Ceny fotorelacji

Fotorelacje inwestycji (opcje: dron, samolot) ceny ustalane są indywidualnie

Ceny materiałów video

Materiały video ceny ustalane są indywidualnie

Kamery Live montowane na placach budów

Kamery Live montowane na placach budów ceny ustalane są indywidualnie


