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OFERTA REKLAMY NA PORALU BUSKO.COM.PL
Regionalny Portal busko.com.pl ma zaszczyt zaoferować Państwu wiele skutecznych form
reklamy na stronach swojego regionalnego serwisu informacyjnego. Reklamy mogą być
umieszczane w formie wpisów w katalogu firm, bannerów, boxów reklamowych, artykułów
sponsorowanych.
FORMY REKLAMY
I. Artykuł sponsorowany ma na celu przedstawienie jak najszerszemu gronu odbiorców informacji
o reklamowanym produkcie, biznesie. Jest on formą zbliżony do tekstu redakcyjnego, ale jego
głównym zadaniem jest promowanie danego produktu, biznesu lub usługi, przybliżenie czy
ocieplenie wizerunku, wzmocnienie pozycji firmy. Tekst może zostać wzbogacony o logo, zdjęcia,
materiały video, linki kierujące do stron internetowych. Może przybrać on formę: artykułu,
wywiadu, porady, recenzji lub reportażu. Cena: już od 150zł / tydzień (na stronie głównej serwisu).
II. Reklama w katalogu firm to gwarancja stałej obecności firmy w Internecie. W zależności od
wybranej kategorii wpis może przybrać różne formy od Pakietu Podstawowego do pełnego „Pakiet
Gold” z pakietem dodatkowych możliwości.
 PAKIET PODSTAWOWY: » dane teleadresowe (nazwa, adres firmy, tel, fax).
Cena: już od 4zł/miesiąc!!
 PAKIET SREBRNY: » dane teleadresowe (nazwa, adres firmy, tel, fax), krótki opis
prowadzonej działalności (250 znaków), zdjęcie (logo firmy), możliwość wyszukiwania
obiektu w bazie na podstawie wprowadzonych słów kluczowych (do 5 słów). Cena: już od
11zł / miesiąc!!
 PAKIET SREBRNY PLUS: » dane teleadresowe (nazwa, adres firmy, tel, fax)
»krótki opis prowadzonej działalności (250 znaków) »zdjęcie (logo firmy) »wysoka pozycja
na liście obiektów » możliwość wyszukiwania obiektu w bazie na podstawie wprowadzonych
słów kluczowych (do 20 słów) dodatkowo: » adres i link do strony WWW, e-mail. Cena: już
od 13 zł / miesiąc!!
 PAKIET ZŁOTY dla pragnących szerzej zaprezentować się na naszych łamach!
» dane teleadresowe (nazwa, adres firmy, tel, fax) » opis prowadzonej działalności (250
znaków) » zdjęcie (logo firmy) umieszczone obok adresu » wysoką pozycję na liście
obiektów » możliwość wyszukiwania obiektu w bazie na podstawie wprowadzonych słów
kluczowych (do 20 słów) dodatkowo: » adres i link do strony WWW, e-mail » obszerny tekst
reklamowy wraz ze zdjęciami
» zdjęcie (logo firmy) umieszczone obok adresu
w wyszukiwarce obiektów » galeria zdjęć. Cena prezentacji: już od 18 zł / miesiąc!!
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Ceny pakietów reklamowych w Katalogu Firm:
PAKIET

ZŁOTY

SREBRNY

12 miesięcy

6 miesięcy

3 miesiące

219 zł (16zł/miesiąc!)

129 zł

69 zł

+ bezpłatna publikacja

+ publikacja od 50 zł

+ publikacja od 50 zł

129 zł
(10zł/miesiąc!)
+ bezpłatna publikacja

PODSTAWOWY

49 zł
(4zł/miesiąc!)

79 zł

49 zł

+ publikacja od 30 zł

+ publikacja od 30 zł

__

_

+ publikacja od 30 zł

III. BOX reklamowy to reklama wyświetlana na stronie głównej i podstronach Portalu. Zawiera
dane firmy, zdjęcie oraz krótki opis. Oprócz dobrej widoczności na Portalu, ma też duże znaczenie
w pozycjonowaniu w wyszukiwarkach (np. Google). Po kliknięciu przekierowuje na reklamę
danego obiektu w Katalogu Firm. Uwaga: BOX reklamowy powiązany jest z wpisem do katalogu
firm: PAKIET ZŁOTY lub PAKIET SREBRNY (wykupienie jednego z tych pakietów jest
niezbędne do uruchomienia reklamy BOX). Cena: już od 49 zł / tydzień (na stronie głównej
serwisu).
IV. Promocja jest swoistym bodźcem do zakupu produktu. Udzielony rabat cenowy, upust
procentowy, bon zakupowy napędza sprzedaż. Korzyści płynących z informowania klientów
o promocjach, które trwają w Państwa w firmie jest wiele: zwiększenie sprzedaży promocyjnego
produktu, zwiększenie sprzedaży całego asortymentu, reklama firmy poprzez przypomnienie,
odświeżenie i utrwalenie obecności firmy na rynku. Wychodząc naprzeciw potrzebom
reklamodawców, jak i czytelników stworzyliśmy dział promocji. Jest to idealne połączenie celów
obu tych grup. Cena: już od 19 zł / tydzień.
V. Konkurs to skuteczny sposób przekonania klientów do wybranej marki, produktu czy usługi.
Nie ma w tym nic nadzwyczajnego skoro uczestnictwo w nich daje możliwość wygrania
atrakcyjnych nagród. Proste pytania związane ze Sponsorem konkursu, na które można znaleźć
odpowiedź w internecie oraz perspektywa wygrania powodują, że zainteresowanie konkursami
wciąż rośnie. A korzyści płynące dla firmy są ogromne. Cena: już od 149 zł / tydzień.
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VI. Reklama banerowa to najpopularniejsza forma reklamy w Internecie. Baner to rodzaj
wizualnego ogłoszenia reklamowego, będący statycznym lub dynamicznym obrazem często
z przekierowaniem do strony promowanej firmy, produktu czy usługi. Ceny już od 25zł /tydzień.
Ceny zależne są od czasu trwania kampanii:
Rodzaj kampanii / czas trwania

1 do 4tygodni

4 – 24
tygodnie

Powyżej 24 tygodni

Baner DOUBLEBILBOARD MAX
950x300

120 zł/tydzień

99zł/tydzień

89zł/tydzień

Baner DOUBLEBILBOARD 750x200

99zł/tydzień

69zł/tydzień

65zł/tydzień

Baner AL1
- rozmiar 160x160 (160x220)px

120zł/tydzień

120zł/tydzień

120zł/tydzień

Baner AL2, AL3, AL4, AL5
- rozmiar 160x160 (160x220)px

99zł/tydzień

69zł/tydzień

65zł/tydzień

Baner AR1
- rozmiar 300x250 px

150zł/tydzień

139zł/tydzień

129zł/tydzień

Baner AR2, AR3, AR4, AR5
- rozmiar 300x250 px

99zł/tydzień

69zł/tydzień

65zł/tydzień

Baner MINI - strefa AR2, AR3, AR4, AR5
- rozmiar 300x80 px

29 zł/tydzień

28 zł/tydzień

25 zł/tydzień

Baner śródtekstowy
- rozmiar 300x300px (i większy)

120 zł/tydzień

110 zł/tydzień

99 zł/tydzień

VII. Projektowanie banerów reklamowych. Na życzenie klienta wykonujemy projekty banerów
reklamowych w dowolnej technologii programowania (JPG, GIF, PNG, SWF, HTML)
dopasowanych do formatów reklamowych na Portalu busko.com.pl oraz spełniających wymagania
innych mediów. Ceny już od 50 zł za projekt.

Oferujemy również możliwość reklamy na pozostałych Portalach Grupy Medialnej swietokrzyskie.info
pinczow24.pl, staszow24.pl, jedrzejow.info, wloszczowa24.pl, chmielnik24.pl, kazimierza24.pl.

Uwagi:
1. Wszystkie ceny są cenami netto. Obowiązuje 23% podatek VAT.
2. Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66§1 Kodeksu
Cywilnego.
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Strefy banerowe, BOX reklamowy, artykuł sponsorowany:
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