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Cennik powierzchni reklamowej
TwojeInnowacje.pl i DomInnowacji.pl
aktualizacja z dnia 24.04.2014 r.

TwojeInnowacje.pl to biznesowo-gospodarczo-finansowo-edukacyjny portal informacyjny skierowany
do osób poszukujących inspiracji i niestandardowego podejścia w prowadzeniu działalności
gospodarczej, wykorzystaniu rozwiązań nowych technologii w swojej pracy, poszukujących źródeł
finansowania innowacji i inwestycji, którzy stawiają na własny rozwój zawodowy. Użytkownicy portalu
to m.in. przedsiębiorcy, trenerzy biznesu, innowatorzy, urzędnicy, pracownicy instytucji otoczenia
biznesu, studenci. Unikalni Użytkownicy serwisu 96 tys./miesiąc.
Portal DomInnowacji.pl to platforma wymiany informacji dla inwestorów planujących zakup
nieruchomości lub budowę własnego domu, na której znajdą również porady w zakresie wystroju
wnętrza, wyposażenia mieszkania w nowoczesnej urządzenia AGD i RTV. Dla tych, którzy upiększają
swoje cztery kąty lub realizują marzenie o własnym domu portal DomInnowacji.pl stanowi doskonałe
narzędzie w poszukiwaniu cennych informacji oraz opinii innych użytkowników. Portal to porcja
innowacyjności i profesjonalizmu dla każdego zainteresowanego tematyką budowlaną, jak i
związanego z tą branżą. Portal daje możliwość wypowiadania się i komentowania zamieszczonych
porad i informacji. Na portalu prowadzona jest również sprzedaż gotowych projektów domów:
projekty.dominnowacji.pl Unikalni Użytkownicy serwisu 89 tys./miesiąc.

REKLAMA NA SERWISIE
Podane ceny są cenami netto.
NNIKOWA WITRYNY
billboard 750x100
10 zł
rotacja po serwisie, 2 miejsca emisji top i/lub dół
strony
double billboard 750x200
rotacja po serwisie, top strony

13,50 zł

triple billboard 750x300
rotacja po serwisie, top strony

15,00 zł

wide billboard 1000x150
rotacja po serwisie, top strony

16,00 zł

double wide billboard 1000x300
rotacja po serwisie, top strony

17,00 zł

rectangle 300x250
rotacja po serwisie, prawa kolumna

13,50 zł

banner 418x60
rotacja na stronie głównej między widgetami
kategorii

1,00 zł

belka 1000x30
umieszczona u góry strony pod menu głównym

10,00 zł

cena za 1 000 odsłon
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nad sekcją informacyjną
box 300x65
rotacja na podstronach artykułów prawe menu

10,00 zł

skyscraper 120x600
rotacja na stronie głównej

16,00 zł

wide skyscraper 160x600
rotacja na stronie głównej

16,50 zł

toplayer 750x550, floorad 1000x300,
flyfooter 750x200
rotacja wyłącznie na stronie głównej

20,00 zł

scroller 1260x30
przewijający się na dole ekranu pasek
nawiązujący do paska z newsami w telewizji

19,00 zł

stała obecność
belka 1000x30-90

rectangle 300x250, 300x600

box 300x65

tydzień

1625 zł

14 dni

2000 zł

miesiąc

2625 zł

tydzień

1500 zł

14 dni

1875 zł

miesiąc

2500 zł

tydzień

700 zł

14 dni

1000 zł

miesiąc

1500 zł

tydzień

650 zł

14 dni

800 zł

miesiąc

1050 zł

tydzień

600 zł

14 dni

750 zł

miesiąc

1000 zł

tydzień

350 zł

14 dni

500 zł

miesiąc

750 zł

stała obecność z geolokalizacją
belka 1000x30-90

rectangle 300x250, 300x600

box 300x250

inne
artykuł sponsorowany
300 zł
emisja artykułu „na zawsze” (gwarantowany czas
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publikacji to 12 m-cy)
artykuł sponsorowany + emisja zajawki na
tydzień
stronie głównej w widgecie „Ważne”
emisja artykułu „na zawsze” (gwarantowany czas 14 dni
publikacji to 12 m-cy) oraz promocja na stronie
głównej w widgecie „Ważne
miesiąc

650 zł

artykuł sponsorowany + emisja zajawki na
tydzień
stronie głównej w widgecie „Polecane”
14 dni
emisja artykułu „na zawsze” (gwarantowany czas
miesiąc
publikacji to 12 m-cy) oraz promocja artykułu na
stronie głównej w postaci w widgecie
„Polecane”

1300 zł

artykuł sponsorowany + emisja zajawki na
tydzień
stronie głównej w ostatnio dodanych
emisja artykułu „na zawsze” (gwarantowany czas
publikacji to 12 m-cy) oraz promocja artykułu na
stronie głównej w postaci w ostatnio dodanych

2300 zł

800 zł
1050 zł

1600 zł
2100 zł

miniserwis dedykowany*

5 000 zł

link sponsorowany
link tekstowy, maksymalnie do 120 znaków ze
spacjami, umieszczony nad sekcją informacyjną

5,00 zł/ 1000 odsłon
1 zł/ klik

dopłaty
capping

10%

targetowanie czasowe: wybrane dni/godziny

10%

geotargetowanie na dowolne województwa

30%

geotargetowanie na dowolne miasta lub
powiaty

50%

VideoAd do kreacji

50%, przy obsłudze transferu po stronie Wydawcy
dodatkowa dopłata do CPM 3 zł do 1MB

expand

30%

scroll

50%

emisja na Stronie Głównej

50%

*cena za pierwszy tydzień + 500 zł za każdy następny

Powyższy cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz
innych właściwych przepisów prawnych.

Adres: Alexandrite Group, ul. Zubrzyckiego 13 lok.11, 44-100 Gliwice
Tel: 32 797 13 60, Fax: 32 797 13 64, Email: info@alexandrite.pl
| www.alexandrite.pl | www.twojeinnowacje.pl |
| www.resnova.pl | www.dominnowacji.pl |
| www.projekty.dominnowacji.pl

Uwagi!
Minimalna wartość zamówień dla form reklamy nieobjętych promocją to 300 zł netto.
W przypadku wybrania dwóch lub więcej usług dodatkowych najpierw do ceny wyjściowej reklamy
naliczane są dopłaty kwotowe, później naliczane są kolejno dopłaty procentowe (dopłat procentowych
się nie sumuje, a są naliczane narastająco).
Reklama dwóch lub więcej reklamodawców lub marek z różnych linii produktowych jednego
reklamodawcy umieszczonych na jednej kreacji - dopłata za każdą dodatkowa markę 10%.
Wszystkie formy reklamy do 50kB. Przekroczenie standardowej wagi materiału reklamowego (max. do
150 kb) 1% - 1kB.
Wyłączność na czas emisji pod względem konkurencji reklamodawcy dopłata w wysokości 200%.
Przy zakupie 2 form reklamowych 100% droższej formy +50% tańszej
Wszystkie podane ceny są cenami "Rate Card" i nie zawierają 23% podatku VAT.
Powyższe ceny dotyczą gotowych materiałów reklamowych przygotowanych i dostarczonych przez
Zleceniodawcę. W przypadku konieczności przygotowania kreacji przez Wydawcę Portalu podlega
ona dodatkowej wycenie.
Artykuł sponsorowany - zamieszczenie tekstu artykułu w ramach wybranej kategorii, pozwala na
przedstawienie użytkownikom dużej ilości informacji (max. 10 000 znaków). Dodatkowo istnieje
możliwość zamieszczenia zdjęć, osadzenia materiałów video, linków kierujących do serwisu Klienta
(wszystkie materiały dostarcza Klient, Wydawca Portalu nie odpowiada za treść artykułu
sponsorowanego). Treść artykułu powinna odpowiadać tematyce kategorii i być unikalna. Artykuł
sponsorowany jest zawsze oznaczony zgodnie z Art. 36.3. Prawa Prasowego.
Istnieje możliwość wykorzystania mechanizmu SMS do organizacji m.in. konkursów, plebiscytów,
sondaży. Wydawca zapewnia organizację, prowadzenie i kompleksową obsługę usług uruchomionych
na bramkach SMS Premium - koszt obsługi wynosi 4000 zł netto.
Redakcja zastrzega sobie prawo do odmowy zamieszczenia reklamy, w przypadku, gdy
Reklamodawca zamieszcza informacje o usługach/produktach konkurencyjnych w stosunku do
Wydawcy.
Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani nietypowymi rozwiązaniami reklamowymi prosimy o kontakt z
naszym konsultantem reklamy pod adresem reklama@twojeinnowacje.pl lub
reklama@dominnowacji.pl

