Oferta Reklamowa
Olsztyn.com.pl
Olsztyn.com.pl to 250 tys unikalnych użytkowników każdego
miesiąca. Jako wiarygodne źródło informacji skupia się na
tworzeniu własnych treści, codziennie informując o
najważniejszych wydarzeniach w mieście i regionie.

1. Artykuły Sponsorowane
2. Banery reklamowe

Artykuły Sponsorowane
Przewidujemy dwie możliwości publikacji artykułu :

Ekspozycja Podstawowa

Zamieszczenie materiału w jednej z
kategorii na stronie głównej, np miasto
( 1 dzień najbardziej eksponowane
miejsce, 2 dni mniejsze miejsca, artykuł
na stałe pozostaje w danym dziale )
koszt publikacji 700 zł netto*

Ekspozycja Premium

Zamieszczenie materiału w miejscach
promowanych na samej górze strony w
dziale wiadomości ( 1 dzień najbardziej
eksponowane miejsce, 2 dni mniejsze
miejsca, artykuł na stałe pozostaje w
dziale wiadomości ) koszt publikacji
1900 zł netto*

Artykuł sponsorowany – może liczyć do 5000
znaków ze spacjami, zdjęcia, video oraz 1 link
dofollow. Każdy dodatkowy link podnosi koszt
publikacji o 200 zł netto.

* zgodnie z wewnętrznym regulaminem serwisu nie
publikujemy treści promujących następujące
tematy : hazard, używki, erotyka.

Dodatkowo polecamy wstawienie posta z artykułem na naszych kanałach
społecznościowych ( FB, TW, Inst ). Podniesie to koszt publikacji jedynie o 99 zł
netto.

Banery Reklamowe
Schemat rozmieszczenia miejsc reklamowych w serwisie
Olsztyn.com.pl

Banery wyświetlane są na
stronie głównej i wszystkich
podstronach serwisu.

Banery automatycznie
dopasowują swój rozmiar do
urządzenia na jakim się
wyświetlają.

Rozszerzony cennik i
specyfikacja techniczna
znajdują się na kolejnej
stronie.
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Podane ceny są cenami Rate-Card. Nie zawierają rabatów dla
Stałych Klientów oraz nie uwzględniają dopłat wynikających z
przygotowania materiałów niezbędnych do realizacji kampanii
przez redakcję.

