Nie musisz ogłaszać się w dużych, ogólnopolskich portalach – zrób to lokalnie, by mieć gwarancję
sukcesu.
Chcesz zostać partnerem e-nowytarg.pl i mieć możliwość reklamowania się na portalu?
Zamów usługę abonamentu.

Usługa Abonamentowa na reklamę.
Abonament dostępny jest w czterech wersjach- Classic, Premium, VIP, Gold, które różnią się miejscem
wyświetlania baneru reklamowego .

Wybierz Abonament GOLD dla siebie i oszczędź 1920 złotych rocznie.

Abonament GOLD.
Jakie korzyści płyną z usługi abonamentu GOLD ?
E-NowyTarg.pl to portal z darmowymi ogłoszeniami lokalnymi, dzięki któremu użytkownicy w łatwy i
szybki sposób znajdują to, czego aktualnie poszukują.
Dzięki reklamie na portalu E-NowyTarg.pl masz możliwość docierania do obecnych i przyszłych
klientów, reklamę możesz także, wykorzystywać do promocji produktu, usługi czy marki.

Dla kogo Abonament GOLD ? Dla kogo przeznaczona jest usługa?
Usługę abonamentu polecamy wszystkim ( osoby fizyczne, firmy ), chcącym obniżyć wydatki na reklamę
w Internecie.

Ile kosztuje Abonament GOLD ?
Cena Abonamentu GOLD wynosi 640 zł netto na miesiąc.
Cena abonamentu nie obejmuje wykonania projektu banera reklamowego.

Ile kosztuje Abonament GOLD roczny?
Zapytaj nas o cenę wyślij – zapytanie na adres email info@e-nowytarg.pl w tytule wpisując :
„ Abonament GOLD roczny – cena”

Na jaki czas podpisywana jest umowa?
Nie ma konieczności podpisywania umowy. Abonament GOLD aktywowany jest na czas nieokreślony, a
faktury wystawiane są co miesiąc, do 10 każdego miesiąca. W każdej chwili można Usługę wypowiedzieć
drogą mailową lub telefoniczną. Po wypowiedzeniu usługi, od następnego miesiąca nie są już
wystawiane faktury, a usługa staje się nieaktywna.

Jak aktywować usługę?
W celu aktywacji usługi należy
na adres info@e-nowytarg.pl.
W treści wiadomosci należy wpisać :
W przypadku firmy :
Nazwa firmy:
Adres firmy :
Telefon:
Email:

wysłać

email

z

tytułem

"

Abonament

GOLD

W przypadku osoby fizycznej :
Imie i Nazwisko:
Adres :
Telefon:
Email:

Jak przygotować Baner reklamowy ?
Reklamodawca dostarcza baner reklamowy według otrzymanej specyfikacji.
Baner może składać się z grafiki, zdjęcia głównego, oferty reklamodawcy, tekstu lub innej wskazanego
przez Reklamodawcę informacji.
Baner reklamowy może zawierać link do strony WWW reklamodawcy, link do Facebooka, link do
Instagrama, link do Youtube, użytkownik klikając na pojawiającą się na witrynie reklamę przeniesie się
na stronę zawierającą reklamowane usługi, produkty lub bezpośrednio na stronę reklamodawcy.

"

Istnieje możliwość wykonania projektu banera reklamowego.
Zapytaj nas o cenę wyślij – zapytanie na adres email info@e-nowytarg.pl w tytule wpisując : „ Baner
reklamowy – cena”.

Gdzie wyświetla się Reklama banerowa ?
Reklamy na naszych stronach w internecie mają postać pojawiających się prostokątnych banerów o
rozmiarze aż 1200px na 300 px, które są wyświetlane użytkownikowi. Reklamy są czytelne i widoczne ,
ponieważ znajdują się tylko w 2-ch wyznaczonych do tego miejscach – na środku strony na górze i na
dole.
Reklamy na portalu e-nowytarg.pl prezentowane są zarówno w wersji desktopowej oraz w wersji
mobilnej. Dlatego dajemy każdemu możliwość intuicyjnego, sprawnego i przyjemnego korzystania z
naszej witryny. Zarówno na komputerze( laptopie), jak i na telefonie komórkowym (tablecie ,
smartfonie). Dzięki temu docierają Państwo do wszystkich użytkowników portalu.
Reklama Banerowa wyświetla się w stałym wybranym przez reklamodawcę miejscu naszego serwisu.
Poniżej lista dostępnych miejsc na reklamę dla Abonamentu GOLD/ Abonamentu GOLD Roczny.
Dostępne miejsca reklamowe :
Kod

Rozmiar (px)

Opis

System

HG

1200x300

Baner nagłówkowy, wyświetla się na wszystkich stronach portalu,
góra

1 na 16

640 zł

HD

1200x300

Baner nagłówkowy, wyświetla się na wszystkich stronach portalu,
dół

1 na 16

640 zł

TG

1200x300

Baner wyświetla się w każdym dziale góra

1 na 16

640 zł

TD

1200x300

Baner wyświetla się w każdym dziale dół

1 na 16

640 zł

Wybierz Abonament GOLD dla siebie i oszczędź 1920 złotych rocznie.

Biuro reklamy:
tel: 505 606 745
e-mail: info@e-nowytarg.pl

Cennik obowiązuje od 01.02.2022

Cena netto za 4
tygodnie emisji

