CENNIK EMISJI REKLAMY
wersja z dnia 28.11.2017

Serwis Zdunskowolak.pl odwiedzany jest codziennie około 750 razy przez swoich
użytkowników. Każdego dnia przeglądają oni łącznie 2 700 podstron. W skali całego
miesiąca w przybliżeniu daje to 22 000 odwiedzin oraz 80 000 wyświetlonych
podstron wykonanych przez 11 000 unikalnych użytkowników.
Całkowita ilość unikalnych użytkowników serwisu (w ciągu roku) to 47 000. W 50%
przypadków korzystają oni z komputerów (stacjonarnych oraz laptopów), 6% z
tabletów oraz 44% ze smartfonów.

Poniższy cennik dotyczy okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2018.
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Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen w dowolnym terminie. Zmiany nie
będą miały wpływu na zamówione i opłacone wcześniej emisje.
Okresy wyświetlania dla danych wariantów rezerwowane są z chwilą wpłaty
należności.
Poniższe ceny dotyczą pełnych miesięcy (od 1 do ostatniego dnia miesiąca).
Istnieje możliwość wykupienia emisji w innych terminach (również krótszych niż
miesiąc). W takim przypadku cena za każdy dzień to 5% wartości miesięcznej.
Szacowana liczba wyświetleń jest jedynie wartością przybliżoną (wyliczoną na
podstawie wcześniejszych emisji), mającą zobrazować zasięg danego wariantu
reklamy. Realna liczba wyświetleń może być inna, gdyż jest ona zależna nie
tylko od serwisu, ale również innych czynników, np.: ilości wystawionych przez
użytkowników w danym miesiącu ofert czy też sezonowości poszczególnych
branż.
Minimalna wartość sumaryczna zamówienia to 50 zł. W przypadku zamówienia
emisji reklam o wartości przekraczającej 500 zł oferujemy 10% upustu.
Bonus do każdego zamówionego pakietu - 10% kwoty w formie
punktów, które można wykorzystać do promocji wystawionych
ogłoszeń (szczegóły: zakładka „Promuj!” na stronie „moje konto”).
Przykład: do reklamy wartej 100 zł bonus to 10 punktów (czyli 10 dni
promocji dowolnego ogłoszenia).
Warianty reklam o wartości od 4 do 6 zł, oznaczone gwiazdką (*) można
rezerwować jedynie na okres nie krótszy niż 3 miesiące następujące po sobie
(np. od stycznia do końca marca), natomiast o wartości do 3 zł, oznaczone
podwójną gwiazdką (**) na okres nie krótszy niż 6 miesięcy następujących po
sobie (np. od stycznia do końca czerwca).
Materiały reklamowe dostarcza reklamodawca, dozwolone formaty: JPG, GIF,
PNG oraz SWF. Muszą one mieścić się w wyznaczonych dla danego wariantu
ograniczeniach pikseli oraz KB (kilobajtów).
Emisja reklamy rozpoczęta będzie nie wcześniej niż w dniu następnym po
zaksięgowaniu wpłaty oraz otrzymaniu materiałów reklamowych od
reklamodawcy. Serwis Zdunskowolak.pl nie będzie w przypadku opóźnień emisji
reklamy z winy reklamodawcy oferował żadnej rekompensaty (finansowej czy w
postaci przedłużeniu wyświetlania na miesiąc następny).
Na życzenie reklamodawcy może on otrzymać poprzez wiadomość e-mail raport
zawierający informacje na temat ilości wyświetleń oraz (jeśli to możliwe –
zależne od formatu dostarczonych materiałów) kliknięć w reklamę.
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Zastrzegamy sobie prawo do odmówienia emisji bannerów zawierających oraz
kierujących na adres zawierający treści o tematyce erotycznej, politycznej,
religijnej, stanowiącej konkurencję dla serwis Zdunskowolak.pl (inne serwisy
ogłoszeniowe) oraz niezgodnej z prawem lub ogólnymi zasadami etycznymi.
Za świadczone usługi emisji reklam wystawiamy rachunek.
Powyższa oferta nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego
oraz innych właściwych przepisów prawnych.

Prosimy o zapoznanie się z cennikiem poszczególnych wariantów emisji reklam
na kolejnych stronach niniejszego dokumentu, a następnie kontaktu poprzez
formularz:
http://www.zdunskowolak.pl/kontakt.html,
e-mail:
kontakt@zdunskowolak.pl lub tel.: 43 656 93 79.
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STRONA GŁÓWNA (GÓRA): 728x300 pikseli / 200 KB

Na górze strony głównej wyświetlane jest zawsze 5 wariantów reklamy w systemie
rotacji (przy kolejnych wejściach użytkownik widzi inne reklamy, przy pierwszym
wejściu na stronę główną jest to wariant numer 1, przy kolejnych nr 2, nr 3, nr 4, nr
5, a następnie znów nr 1, itd…).

Wariant reklamy

Szacowana ilość
wyświetleń

Cena za miesiąc
emisji

Góra nr 1

10 000

16 zł

Góra nr 2

4 000

7 zł

Góra nr 3

3 000

* 5 zł

Góra nr 4

2 100

* 4 zł

Góra nr 5

1 800

** 3 zł

* emisja reklamy nie krócej niż 3 miesiące (następujące po sobie)
** emisja reklamy nie krócej niż 6 miesięcy (następujących po sobie)

NOWOŚCI i WYSZUKIWARKA (DÓŁ): 728x90 pikseli / 100 KB

Reklama wyświetlana jest na dole podstrony „Najnowsze oferty” (link „więcej” w
dolnym bloku na stronie głównej serwisu) oraz w wynikach wyszukiwania („szukaj” w
części górnej).

Wariant reklamy
Dół

Szacowana ilość
wyświetleń

Cena za miesiąc
emisji

10 000

** emisja reklamy nie krócej niż 6 miesięcy (następujących po sobie)

** 3 zł

KATEGORIE (GÓRA): 728x90 pikseli / 100 KB

Reklama wyświetlana jest na górze każdej głównej kategorii serwisu oraz we
wszystkich podkategoriach (listy ogłoszeń) wchodzących w skład kategorii głównej.

Wariant reklamy
Dla Dzieci
Dom i Otoczenie
Komputery i Konsole

Szacowana ilość
wyświetleń

Cena za miesiąc
emisji

6 000

** 2 zł

15 000

** 3 zł

3 500

** 1 zł

1 700

** 1 zł

Motoryzacja

33 000

* 5 zł

Nieruchomości

34 000

8 zł

4 000

** 2 zł

Rośliny i Zwierzęta

4 500

** 2 zł

RTV, AGD i Fotografia

7 000

** 2 zł

Sport, Zdrowie i Uroda

3 500

** 1 zł

Telefony i Akcesoria

3 500

** 1 zł

Książki, Muzyka i Film

Odzież, Obuwie i Dodatki

600

** 1 zł

Usługi i Wynajem

14 000

** 3 zł

Rynek Pracy

10 000

** 3 zł

Kupię, Szukam, Zamienię

2 800

** 1 zł

Oddam Za Darmo

3 400

** 1 zł

Pozostałe

* emisja reklamy nie krócej niż 3 miesiące (następujące po sobie)
** emisja reklamy nie krócej niż 6 miesięcy (następujących po sobie)

OGŁOSZENIA (DÓŁ): do 728x90 pikseli / 100 KB

Reklama wyświetlana jest na dole podglądu każdego ogłoszenia.
Dostępny jest oddzielny wariant dla każdej kategorii głównej, który obejmuje również
wszystkie jej podkategorie.

Wariant reklamy

Szacowana ilość
wyświetleń

Cena za miesiąc
emisji

Dla Dzieci

2 200

** 1 zł

Dom i Otoczenie

9 000

** 2 zł

Komputery i Konsole

2 000

** 1 zł

200

** 1 zł

Motoryzacja

19 000

** 3 zł

Nieruchomości

38 000

* 6 zł

Odzież, Obuwie i Dodatki

1 600

** 1 zł

Rośliny i Zwierzęta

1 000

** 1 zł

RTV, AGD i Fotografia

5 000

** 2 zł

Sport, Zdrowie i Uroda

1 000

** 1 zł

Telefony i Akcesoria

1 600

** 1 zł

600

** 1 zł

9 000

** 3 zł

12 000

** 3 zł

1 500

** 1 zł

900

** 1 zł

Książki, Muzyka i Film

Pozostałe
Usługi i Wynajem
Rynek Pracy
Kupię, Szukam, Zamienię
Oddam Za Darmo

* emisja reklamy nie krócej niż 3 miesiące (następujące po sobie)
** emisja reklamy nie krócej niż 6 miesięcy (następujących po sobie)

