
Cennik umieszczenia reklamy na stronie Piasek24.pl

Wysokość rabatu w zamian za opłatę kilku miesięcy razem
ilość miesięcy 3 6 9 12

wysokość rabatu 5% 10% 15% 20%

pozycja cena netto/mies* Ceny po rabacie na poszczególnych pozycjach.
1 200,00 zł 190,00 zł 180,00 zł 170,00 zł 160,00 zł netto/mies

2 180,00 zł 171,00 zł 162,00 zł 153,00 zł 144,00 zł netto/mies

3 160,00 zł 152,00 zł 144,00 zł 136,00 zł 128,00 zł netto/mies

4 140,00 zł 133,00 zł 126,00 zł 119,00 zł 112,00 zł netto/mies

5 120,00 zł 114,00 zł 108,00 zł 102,00 zł 96,00 zł netto/mies

6 100,00 zł 95,00 zł 90,00 zł 85,00 zł 80,00 zł netto/mies

7 80,00 zł 76,00 zł 72,00 zł 68,00 zł 64,00 zł netto/mies

8 40,00 zł 38,00 zł 36,00 zł 34,00 zł 32,00 zł netto/mies

9 20,00 zł 19,00 zł 18,00 zł 17,00 zł 16,00 zł netto/mies

10 10,00 zł 9,50 zł 9,00 zł 8,50 zł 8,00 zł netto/mies

Powyższe ceny za umieszczenie reklamy na stronie głównej Piasek24.pl

Istnieje także możliwość zamieszczenia reklamy na dodatkowych podstronach (aktualności, o piasku, itp., itd.)

Istotne informacje
Istnieje możliwośc wykupienia innej pozycji na stronie głównej, i innej pozycji na tzw. dodatkowych podstronach.

W przypadku braku wykupienia reklamy na 1 pozycji, w pierwszej kolejności zostanie wyświetlona reklama 
z pozycji następnej wykupionej. Dotyczy zarówno strony głównej, jak i „dodatkowych podstron”
Analogicznie w pozostałych pozycjach.

Pierwszeństwo do pozycji wg kolejności zamówień.
Pierwszeństwo do przedłużenia reklamy na danej pozycji ma poprzedni reklamodawca tej pozycji 
pod warunkiem złożenia dyspozycji przed końcem okresu wyświetlania reklamy.

W przypadku wykupienia kilku miesięcy razem, istnieje możliwość zmiany pozycji tylko na wyższą, (wolną)
ale bez zmiany okresu, na który została wykupiona reklama.
Cena równa wtedy różnicy między pozycją wyższą a poprzednią, z uwzględnieniem rabatów za cały okres
wyświetlania reklamy złożony przy zamówieniu.

Format reklamy

Cena pozycji na wszystkich dodatkowych podstronach wynosi: cena pozycji wg powyższej tabeli + 50zł netto/mies.

Dozwolony własny projekt reklamy nieprzekraczający wymiarów 215px szerokości x 100px wysokości
Format projektu: jpg, gif, png, swf lub inny po akceptacji administratora serwisu.

Możliwość wykonania odpłatnie projektu reklamy w technologii Flash .swf w cenie 50zł netto/szt.

Inne: Artykuł sponsorowany na stronie Piasek24.pl w cenie: 50 zł netto / szt.

Administratorem serwisu Piasek24.pl jest WMC Jacek Lukasek posiadający NIP: 638-148-55-45, oraz REGON 242788041

*Cenny netto, należy doliczyć Vat 23%. Wystawiamy FV, cennik ważny od 01.01.2014
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