OFERTA REKLAMOWA

Damski, Męski i dziecięcy
Koloryzacje, trwałe, przedłużanie, stylizacja, kosmetyki
Zadzwoń 7732 500791

75 Burlington Road CV2 4QE

Nasza oferta reklamowa to trzy główne
elementy
Trzy strefy, w których mieszczą się reklamy graficzno
tekstowe.
Brak rotacji, czyli reklamy wyświetlają się zawsze w swoim
miejscu, miejsca te nie są współdzielone z nikim innym.
Responsywne reklamy dostosowywują się do urządzenia,
na którym są wyświetlane.

Dodatkowe informacje, na które warto zwrócić uwagę
●

●

●

Reklamy mają ujednolicony wygląd, pasującą wyglądem do strony dzięki
temu, ograniczone zostaje zjawisko “ślepoty reklamowej”, czyli
automatycznego, bezwiednego omijania reklam przez użytkownika
Istnieje możliwość wpisania reklamy w kod strony co spowoduje
ominięcie popularnych programów do usuwania reklam takich jak
AdBlock
Tekstowa część reklamy jest także pomocna w promowaniu strony w
wyszukiwarkach, zwiększa się dzięki temu pozycja reklamowanej strony

TRZY STREFY
STREFA ZŁOTA
●
●
●
●

Prestiżowe miejsce
Maksymalnie 4 reklamy
Brak rotacji
Gwarancja braku konkurencji

STREFA SREBRNA
●
●
●

Wysoka pozycja, dobra cena
Maksymalnie 6 reklam
Brak rotacji

STREFA BRĄZOWA
●
●
●

Bardzo dobra cena
Brak rotacji
Zawsze w tym samym miejscu

ANATOMIA REKLAMY
Nasza graficzno tekstowa forma reklamy

Graficzna część, zajmuje
około jedną trzecią pola reklamowego.
Dostosowywuje się ona do rozmiaru
ekranu.
Rozmiar to 680px na 200px
(stosunek 3.5:1 wielkość rzeczywista
zależna od wielkośći ekranu)
rozszerzenie pliku to jpg
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Linia tekstu wyróżnionego,
miejsce przeznaczone na ważną
informację jaką chce się
przekazać, może to być slogan
reklamowy lub część oferty, tekst
jest wyróżniony wielkością
czcionki.
Linia tekstu dodatkowego pod
tekstem wyróżnionym.
Dane kontaktowe, linia z numerem
lub numerami kontaktowymi
Stopka z adresem, adres strony
Internetowej lub realny adres

CENNIK
Strefa/okres
Złota

Srebrna

Brązowa

3 miesiące
360

●

12 miesięcy

660

1200

120 x 3

110 x 6

240

420

70 x 6

60 x 12

150

240

360

80 x 3

50 x 3

●

6 miesięcy

40 x 6

100 x 12

720

30 x 12

ceny podane są w funtach
istnieje możliwość rozłożenia płatności na dwie raty

W razie pytań lub niejasności prosimy o kontakt
contact@kaikmedia.com

