Reklama Wegemaluch.pl
Dostępnych jest kilka typów formatów reklamy,
które można dowolnie dopasować do
indywidualnych wymagań. Model emisji
reklamy graficznej to Flat Fee (za czas emisji).
Poniżej prezentujemy typy możliwej prezentacji reklamy graficznej w Wegemaluch.pl:
Banner Search:
Doskonała lokalizacja na głównej stronie witryny pod polem wyszukiwania pozwala na znakomitą
prezentację. Umieszczamy reklamy portali / blogów / ciekawych miejsc współpracujących z
wegemaluch.pl – za 0 zł.
Lokalizacja:
Rozmiar:
Formaty:

Strona główna pod polem wyszukiwania
380px x 60px
jpg, png, gif, swf

Banner Head:
Znajdujący się pod polem nowych newsów banner nie może zostać niezauważony, dzięki swemu
większemu rozmiarowi, pozwala na lepsze prezentowanie produktu.
Lokalizacja:
Rozmiar:
Formaty:

Strona główna pod polem nowości
468px x 60px
jpg, png, gif, swf

Banner Sleek:
Bardzo skuteczna forma reklamowa. Ekspozycja w górnej części strony (pod menu) oraz rozmiary
billboardu pozwalają na wykorzystanie tego narzędzia w działaniach reklamowych nastawionych
na efekt wizerunkowy jak i bezpośredni.
Banner składa się z dwóch grafik – jednej zminimalizowanej, drugiej rozwiniętej
Lokalizacja:
Rozmiar:
Formaty:
Narzędzie:

Strona główna, wybrane podstrony
Zminimalizowany:
1020px x 50px
Rozwinięty:
1020px x max 150px
jpg, png, gif
Banner powiększa się po kliknięciu (możliwe inne opcje)

Banner Box:
Reklama umieszczona jest w prawej kolumnie wraz z treściami redakcyjnymi i menu witryny co
gwarantuje znakomitą prezentację. Lokalizacja Banner box na stronie powoduje, że jest to forma
nieinwazyjna – harmonijne wkomponowana w kolumnę nawigacyjną oraz treść strony,
jednocześnie nie mogąca pozostać niezauważoną.
Lokalizacja:
Rozmiar:
Formaty:

Wybrane podstrony: podstrony z prawą kolumną nawigacyjną
270px x max 270px
jpg, png, gif, swf

Bannery wyświetlają się losowo wraz z innymi reklamami, można też prezentować banner w
wybranym polu na wyłączność pod warunkiem nieistnienia w danym terminie podobnej kampanii.



Artykuł sponsorowany:
Artykuł z opisem produktu, testem produktu, Państwa działalności np. wywiad z pomysłodawcą itp.
Lokalizacja:
Rozmiar:
Formaty:

Newsy
Tekst: do 4000 znaków
Zdjęcia: 2x 300px x max 250px (pierwsze zdjęcie zorientowane poziomo)
i / lub 250px x max 350px – pliki źródłowe min: 600px x 400px
jpg, png, gif

Mailing:
Mailing przesyłany do użytkowników serwisu z opisem produktu / usługi, łączony z informacją o
konkursie. Informacja o konkursie, jego zasadach i czasie trwania jest wiodąca.
Konkursy:
Konkursy to interaktywna forma reklamy pozwalająca na dotarcie do wielu użytkowników biorących
w nim udział i użytkowników głosujących na wygranych w konkursie. Reklamą jest nagroda dla
uczestnika, zdjęcia nagrody, informacje o sponsorze nagrody, linki do witryn sponsora nagrody.
Lokalizacja:
Rozmiar:

Konkursy
Tekst:
do max 300 znaków (przekaz musi być prosty i zwięzły)

Formy:
Narzędzia:
+ Baner

Głosowanie, pisanie, dodawanie zdjęć, zapraszanie itp.
Forum, głosowanie, Facebook
Baner Box na podstronie konkursu – na czas trwania konkursu

Powyższe formy reklamowe proponujemy w zamian za przekazanie opłaty na rzecz rozwoju i
utrzymania portalu Wegemaluch.pl
Cennik:
Banner Search (strona główna):
Banner Head (strona główna):
Banner Box:
Banner Sleek:
Artykuł sponsorowany:
Mailing:
Konkursy:

- 0 zł / miesiąc- czas prezentacji nieograniczony
- 6 zł / dzień - 180 zł / miesiąc
- 120 zł / kolejne miesiące
- 1 zł / dzień - 30 zł / miesiąc / 1 podstrona
- 24 zł / kolejne miesiące
- 15 zł / dzień - 105 zł / tydzień
- 90 zł / kolejne tygodnie
(bez klikania + 10 zł / dzień - 100 zł / tydzień)
- 32 zł / dzień - 244 zł / tydzień
- 200 zł / kolejne tygodnie
- miesiąc i kolejne - Twoja propozycja
- wraz z konkursem
- 100 zł + Przekazanie 3 nagród (1,2,3 miejsce w
konkursie)



Objaśnienia:
Podstrona

- pojedyncza podstrona portalu (np. Pediatra, Warzywa, Galeria,
Newsy, Wywiad, Gry, Obiad, Deser itp)

Banner Box

- możliwy do prezentacji we wszystkich podstronach działów:
Rodzina,
Przyjazne Miejsca,
Pogoda,
Rozrywka,
Wege kalendarz,
Porady,
Przeczytaj,
Przepisy,
Co w Czym?

Banner Sleek

- możliwe również prezentowanie rozwijanej grafiki po wskazaniu
wskaźnikiem myszy (bez klikania)

Artykuł Sponsorowany

- dla dobrej prezentacji artykułu pierwsze zdjęcie artykułu
obligatoryjnie musi być poziome.
- artykuł poddawany jest redakcji i przesłany do autoryzacji

Konkurs

- Tekst o konkursie dotyczy tylko konkursu ale:
Dodatkowo umieszczamy informację:
- Sponsorem nagrody jest (z logo)
- Informację o rodzaju działalności / ofercie
- Zdjęcia nagród (np. z logo)
- Linki do witryn sponsora nagrody
- Zadanie konkursowe mogą państwo ustalić wspólnie z nami,
lub możemy zaproponować je Państwu.

Mailing

- Obecnie wyłącznie łączony z konkursem

Wyskakujące okna itp.

- Nie stosujemy wyskakujących okien i innych form które w
jakikolwiek sposób mogą utrudnić korzystanie z treści witryny. Stąd
nasza niechęć do zastosowania w Banner Sleek opcji
automatycznego rozwijania bannera.

Inne możliwości

- Jeżeli masz inny pomysł w jaki chcesz się reklamować w
wegemaluch.pl – opisz je.

Pozostajemy do dyspozycji
wegemaluch.pl
Jarosław Gawłowski tel. 501794474
Magdalena Sikoń
tel. 605614047

