Oferta
REKLAMOWA

portalu Nowiny.pl

Z nami zyskasz nowych klientów!
• REKORDOWA OGLĄDALNOŚĆ: 5 mln odsłon!
• ZAPEWNIAMY NAJWIĘKSZY ZASIĘG
• WPROWADZAMY NOWOŚCI
Jesteśmy najskuteczniejszym partnerem reklamowym w regionie. W ciągu kilkunastu lat stworzyliśmy regionalny portal informacyjny, dzięki któremu Reklamodawcy mogą skutecznie promować
swoje usługi i produkty w całym regionie lub wybranym powiecie: raciborskim, wodzisławskim,
rybnickim, jastrzębskim i żorskim.
Miesięcznie notujemy średnio 5 000 000 odsłon i ponad 900 000 wizyt. Grupa stałych użytkowników portalu osiągnęła poziom 350 000 miesięcznie! Zaprezentuj ofertę Twojej firmy tak licznej
grupie potencjalnych klientów.
Proponujemy innowacyjne rozwiązania w ofercie reklamowej! Nowość to duża reklama
TOP BILLBOARD, reklama MOBILE i oferta OBSŁUGI MEDIALNEJ. W ofercie również szerokie wide
billboardy, możliwość prowadzenia własnej sekcji artykułów i ogłoszeń na stronie głównej portalu,
skyscrapery, reklama VIDEO oraz artykuły sponsorowane.
Zamawiając kampanię reklamową możesz określić rynek docelowy, na który ma trafić Twoja
reklama np. wybrany powiat, sport, kultura, rolnictwo, biznes itp. Wtedy Twoja firma dotrze precyzyjnie do potencjalnego klienta! Zapraszamy do współpracy.

ZAPYTAJ O AKTUALNE PROMOCJE
Nowiny.pl, Racibórz, ul. Zborowa 4, tel. 32-415-47-27, reklama@nowiny.pl

CENNIK

standardowy

Wide billboard 200px

600 zł netto

Triple billboard 300px

800 zł netto

Top billboard 300px - nowość

1000 zł netto

Big News 300px/600px

800 zł/1200 zł netto

Skyscraper prawy

600 zł netto

Reklama mobile - nowość

750 zł netto

Reklama przed video

600 zł netto

Ceny podane za 4 tygodnie publikacji

Artykuł sponsorowany

SUPER PROMOCJA

TOP
billboard
teraz za 1000 zł netto
aż 100 000 odsłon*

150-500 zł netto

Promocja na Facebook 22 tys. lajków 100 zł netto
Obsługa medialna - nowość

1000-1500 zł netto

Własna sekcja artykułów

1000 zł netto

Ogłoszenia o pracę

150 zł netto

Artykuły sponsorowane publikowane bezterminowo

*W standardowych kampaniach gwarantujemy
40 000 odsłon banera na 4 tygodnie
Projekty banerów GRATIS • Przygotowanie artykułu dodatkowo płatne

Masz firmę? Poszukujesz pracowników?

REGIONALNY SERWIS REKRUTACYJNY
Racibórz

Wodzisław

Rybnik

Jastrzębie-Zdrój

Żory

Gliwice

Publikuj ogłoszenia i promuj wizerunek firmy w nowym portalu www.praca.nowiny.pl

Kędzierzyn-Koźle

SPRAWDŹ NAS!
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