
TECHNICKÉ SPECIFIKACE PRO ROZMÍSTĚNÍ REKLAMY

Rozměry bannerů:
160x600px
*2468x60px
*1100%x300px

Formát bannerů:
JPG, JPEG, PNG, GIF

Reklamní bannery se zobrazují náhodně.

Druhy textové reklamy:
Inzerát
PR článek
Náhodná textová reklama

Parametry inzerátu:
Nadpis inzerátu (maximálně 60 znaků)
Text inzerátu (minimálně 250 znaků, maximálně 500 znaků)
Rozmezí poskytované částky
Telefonický kontakt
Působnost
Internetové stránky
Email

Parametry PR článku:
Nadpis článku (maximálně 60 znaků)
Text článku (minimálně 700 znaků, maximálně 3000 znaků)
Rozmezí poskytované částky
Telefonický kontakt
Působnost
Internetové stránky
Email

Parametry náhodné textové reklamy:
Nadpis článku (maximálně 60 znaků)
Text článku (minimálně 30 znaků, maximálně 160 znaků)
Internetové stránky
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CENÍK REKLAMY

Balíček MINI na 30 dní za 1290,-

PR Článek - TOP 7 dní v jedné kategorii (dle výběru)
Inzerát - 1x vložený a TOP 7 dní
Grafický banner - 1x ( 1x pozice, 1x banner )

Balíček START na 90 dní za 2890,-

PR Článek - TOP 14 dní ve 4 kategoriich (dle výběru)
Inzerát - 1x vložený a TOP 7 dní
Grafický banner - 2x ( 2x pozice, 2x banner )
Textový banner

Balíček PROFI na 365 dní za 5990,-

PR Článek - TOP 30 dní ve všech kategoriích
Inzerát - 10x vložený a TOP 30 dní
Grafický banner - 3x ( Všechny pozice )
Textový banner
Umístění do Direct mailingu - Odesílání 1x za měsíc (umístění do sdělení)

Doplňkové služby

Umístění na hlavní stránku -     350,- / 7 dní
TOP na hlavní stránce) -      500,- / 7 dní
TOP v kategorii (1 kategorie)  -     350,- / 7 dní
TOP ve všech kategoriích -     2200,- / 7 dní
Zařazení nabídky do Direct mailingu -    500,- / 1x rozesílka
Výroba bannerů pro kampaň -     900,- 
Výroba internetových stránek pro kampaň -    4000,- 
1x inzerát / 1 měsíc -       250,- 
1x inzerát / 4 měsíce -       600,- 
1x inzerát / 12 měsíců -       1300,- 

Nabídky, které jsou zde uvedeny se vztahují k umístění na všechny servery.
Za jednotnou cenu od nás dostanete reklamu na všech našich serverech.



*1Banner 100% x 300px (výška je minimální, plně responsivní). Součástí tohoto banneru je i 
banner 250x250px, který slouží jako odkaz na stránku, nadpis reklamy (max.60 znaků), text reklamy 
(max. 160 znaků) a tlačítko, které vede na vaše internetové stránky.
*2Banner 468x60px - při responsivní verzi je banner nahrazen bannerem 160x600px. Banner 468x60px
je zobrazen vždy pod třetím výpisem na stránce.

Ceník platný k 8. září 2016

SEZNAM SERVERŮ

http://www.prehled-vsech-pujcek.cz

http://www.vseopujckach.net

http://www.pujcky-inzerce.net

http://www.pujcka-pujcky-inzerce.cz

http://www.diskuze-o-pujckach.cz

http://www.pujckoinzert.cz

http://www.inzerujzde.eu

http://www.nabidkynebankovnichpujcek.cz

http://www.nezavislepujcky.cz

http://www.srovnavamepujcky.cz

http://www.srovnavanipujcek.cz

http://www.financial-advisors.cz

http://www.kdemipujci.cz

KONTAKT

KONTAKTOVAT NÁS MŮŽETE:

GSM: +420 777 616 033 (pouze v pracovní dny od 9:00 - 16:00)

EMAIL: info@wallis-media.cz


