FORMA PROMOCJI/
FORM OF ADVERTISING

BANNER w nagłówku strony/
BANNER in page header

OPIS USŁUGI/
DESCRIPTION OF SERVICES

Banner z linkiem przekierowującym na stronę
banner
reklamowy
w nagłówku
głównej
Klienta
w nagłówku
strony strony
głównej/
banner
in thewith
header
of the home
page
Banner
redirected
link in
the header
of the home page

BOX w prawej kolumnie strony/
BOX in page sidebar

BANNER w środku artykułu/
BANNER in the article

ARTYKUŁ sponsorowany/
ADVERTORIAL

CENA/
PRICE

1500 PLN/
300 GBP/
month

Box reklamowy z linkiem przekierowującym
w prawej kolumnie na stronie głównej głównej/
Box advertising with redirected link in sidebar

750 PLN/
150 GBP/
month

Reklama kontekstowa, banner z linkiem przekierowującym umieszczony w środku artykułu/
Context advertising, banner with redirected link
placed in the middle of the article

250 PLN/
50 GBP/
month

Artykuł sponsorowany przygotowany przez
dziennikarza serwisu TURYSTYKA24, zawierający, poza uzgodnionymi treściami, przekierowanie
na landing page wskazany przez Klienta. Pakiet
obejmuje również rozpowszechnienie artykułu do
subskrybentów cotygodniowego newslettera
TURYSTYKA24 oraz w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter, Google+)

500 PLN/
100 GBP/
month

A sponsored article prepared by the journalist of
TURYSTYKA24 which includes, apart from the
agreed content, a landing page indicated by the
Client. The package also includes the distribution
of the article to subscribers of the weekly newsletter TURYSTYKA24 and social media (Facebook,
Twitter, Google+)

SPONSORING całego serwisu/
PARTNERSHIP

Na czas trawania kampanii Partner zostaje wyłącznym sponsorem serwisu TURYSTYKA24. W czasie kampanii na jego łamach nie są prezentowane
żadne inne formy reklamy. Partner może wybrać
trzy formy reklamowe, które w czasie kampanii
będą prezentować jego kreacje reklamowe.
At the time of the campaign, Partner becomes the
exclusive sponsor of TURYSTYKA24. During the
campaign, there are no other forms of advertising
in the magazine. Partner may choose three advertising formats, which will display his advertising
during the campaign.

Wszystkie ceny są cenami brutto. Faktury są wystawiane w funtach brytyjskich (GBP), euro (EUR) lub złotówkach (PLN)
All prices are gross. Invoices are issued in British Pounds (GBP), Euro (EUR) or Polish Zloty (PLN).

2500 PLN/
500 GBP/
month

