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Oferta reklamowa
w serwisie internetowym PORTAL KONSERWATORÓW
PORTAL KONSERWATORÓW
Redakcja Biuletynu Informacyjnego Konserwatorów Dzieł Sztuki stworzyła wortal, wyspecjalizowany portal
internetowy, o nazwie PORTAL KONSERWATORÓW. Jest to internetowy serwis informacyjny dedykowany
grupie zawodowej konserwatorów-restauratorów. Serwis tworzy Witryna Internetowa dostępna pod adresem
www.bikds.art.pl oraz Newsletter Konserwatorów dostarczany drogą mailową z adresowej bazy danych.
OFERTA REKLAMOWA
Oferta skierowana jest do producentów i dostawców materiałów i usług konserwatorskich - producentów i
dystrybutorów materiałów i narzędzi, firm konserwatorskich, konserwatorów. Jest ona realizowana w formie
sponsoringu, promocji i reklamy.
Sponsoring
Oferowane typy sponsoringu: sponsor tytularny, sponsor.
Oferujemy możliwości sponsorowania tytularnego „Sponsor Generalny Portalu Konserwatorów” i „Sponsor
Newslettera Konserwatorów” na podstawie zawartych umów sponsoringu.
Każda osoba fizyczna lub prawna może sponsorować Portalu Konserwatorów i być umieszczona na liście
sponsorów na podstawie wniesionej opłaty sponsorskiej w wysokości 200 zł rocznie.
Promocja
Konserwatorzy dyplomowani mogą się promować indywidualnie na stronie w dziale Konserwatorzy, w formie
wizytówki uaktualniającej ich dane z listy konserwatorów oraz rozszerzającej je o opis prowadzonej działalności.
Zakres wizytówek obejmuje dane: nazwisko, imię, stopień naukowy, firma, stanowisko, zakres prowadzonej
działalności, adres, kom., tel., fax, mail, www, referencje. Wizytówki mają charakter komercyjny, a koszt ich
publikacji wynosi 200 zł w skali rocznej.
Reklama
Oferowane formy reklamy internetowej na stronie obejmują buttomy (120x60 px, 8 kB), banery (468x60 px,
15kB), billboardy, skyscrapery, boxy śródtekstowe, tapety oraz pop-up’y.
Ceny :
2 tygodnie
1 miesiąc
3 miesiące
6 miesięcy
1 rok
Buttom
80
100
250
450
800
Baner
600
1000
2000
3000
5000
Billbord
800
1500
2500
Skyscraper
800
1500
2500
Box
600
1000
2000
Tapeta
1000
1800
3000
Pop-up
1000
1800
3000
Ponadto istnieje możliwość zamieszczania buttomów i banerów w Newsletterze Konserwatorów w cenie 200
zł/1 wydanie.
Piotr Kłoda, dyrektor Wydawnictwa
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