
CENNIK OSTATNIEJ  TAWERNY

 BANNERY

NAZWA ROZMIAR UMIEJSCOWIENIE ODSŁONY CZAS CPM CENA BRUTTO

 Banner VIP  750 x 200 px
 i 750 x 100 px

 Wyświetlany nad głównym menu w całym serwisie .
 Widoczny cały czas przy scrollowaniu  strony 
 początkowy wymiar 750x200px, przy scrollowaniu  
 zmiana na 750x100px).

Banner na wyłączność - około 17,5 tys odsłon
7 dni

26,80 zł 469 zł

Banner rotujący - około 8,75 tys odsłon 27,31 zł 239 zł

Banner na wyłączność - około 35 tys odsłon
14 dni

25,68 zł 899 zł

Banner rotujący - około 17,5 tys odsłon 26,80 zł 469 zł

Banner na wyłączność - około 70 tys odsłon
30 dni

24,27 zł 1 699 zł

Banner rotujący - około 35 tys odsłon 25,68 zł 899 zł

 Banner Sticky FULL  300 x 600 px
 Wyświetlany w całym serwisie po prawej stronie. 
 Na większości podstron zostaje widoczny przez cały
 czas przy scrollowaniu  strony.

Banner na wyłączność - około 17,5 tys odsłon
7 dni

24,51 zł 429 zł

Banner rotujący - około 8,75 tys odsłon 25,02 zł 219 zł

Banner na wyłączność - około 35 tys odsłon
14 dni

23,30 zł 699 zł

Banner rotujący - około 17,5 tys odsłon 24,51 zł 429 zł

Banner na wyłączność - około 70 tys odsłon
30 dni

22,84 zł 1 599 zł

Banner rotujący - około 35 tys odsłon 23,30 zł 699 zł

 Banner Sticky HALF  300 x 250 px
 Wyświetlany w całym serwisie po prawej stronie. 
 Na większości podstron zostaje widoczny przez cały 
 czas przy scrollowaniu  strony.

Banner na wyłączność - około 17,5 tys odsłon
7 dni

13,65 zł 239 zł

Banner rotujący - około 8,75 tys odsłon 14,74 zł 129 zł

Banner na wyłączność - około 35 tys odsłon
14 dni

13,11 zł 459 zł

Banner rotujący - około 17,5 tys odsłon 13,65 zł 239 zł

Banner na wyłączność - około 70 tys odsłon
30 dni

12,55 zł 879 zł

Banner rotujący - około 35 tys odsłon 13,11 zł 459 zł

 Banner Main Top  900 x 400 px  Wyświetlany na stronie głównej na górze lewej kolumny.

Banner na wyłączność - około 1 tys odsłon
7 dni

99 zł 99 zł

Banner rotujący - około 500 odsłon 118 zł 59 zł

Banner na wyłączność - około 2,1 tys odsłon
14 dni

90 zł 189 zł

Banner rotujący - około 1 tys odsłon 99 zł 99 zł

Banner na wyłączność - około 4,2 tys odsłon
30 dni

85,47 zł 359 zł

Banner rotujący - około 2,1 tys odsłon 90 zł 189 zł

 Banner Main Bottom  900 x 400 px  Wyświetlany na stronie głównej na dole lewej kolumny.

Banner na wyłączność - około 1 tys odsłon
7 dni

49 zł 49 zł

Banner rotujący - około 500 odsłon 58 zł 29 zł

Banner na wyłączność - około 2,1 tys odsłon
14 dni

42,38 zł 89 zł

Banner rotujący - około 1 tys odsłon 49 zł 49 zł

Banner na wyłączność - około 4,2 tys odsłon
30 dni

40,23 zł 169 zł

Banner rotujący - około 2,1 tys odsłon 42,38 zł 89 zł

Billboard  750 x 100 px
 Wyświetlane w całym serwisie  w głównej lub lewej
 kolumnie.
 Po 2 bannery na większości podstron (na górze i dole).

Bannery na wyłączność - około 35 tys odsłon
7 dni

12,82 zł 449 zł

Bannery rotujące - około 17,5 tys odsłon 13,08 zł 229 zł

Bannery na wyłączność - około 70 tys odsłon
14 dni

12,70 zł 889 zł

Bannery rotujące - około 35 tys odsłon 12,82 zł 449 zł

Bannery na wyłączność - około 140 tys odsłon
30 dni

12,13 zł 1 699 zł

Bannery rotujące - około 70 tys odsłon 12,70 zł 889 zł

Billboard Double  750 x 200 px
 Wyświetlane w całym serwisie  w głównej lub lewej
 kolumnie.
 Po 2 bannery na większości podstron (na górze i dole).

Bannery na wyłączność - około 35 tys odsłon
7 dni

19,11 zł 669 zł

Bannery rotujące - około 17,5 tys odsłon 19,37 zł 339 zł

Bannery na wyłączność - około 70 tys odsłon
14 dni

18,55 zł 1 299 zł

Bannery rotujące - około 35 tys odsłon 19,11 zł 669 zł

Bannery na wyłączność - około 140 tys odsłon
30 dni

17,85 zł 2 499 zł

Bannery rotujące - około 70 tys odsłon 18,55 zł 1 299 zł



 KAMPANIE DISPLAY'OWE

NAZWA ROZMIAR UMIEJSCOWIENIE ODSŁONY CZAS CPM CENA BRUTTO

 Kampania Standard
 300 x 600 px
 750 x 100 px

 1200 x 110 px

 Kampania zawiera banner Sticky wyświetlany w całym  
 serwisie oraz bannery oznaczone na zrzutach
 strony jako "Bannery dostępne w kampanii".
 Wyświetlane są po 3 bannery na większości podstron.

Kampania  na wyłączność - około 52,5 tys odsłon
7 dni

20,93 zł 1 099 zł

Kampania rotująca - około 26,25 tys odsłon 21,67 zł 569 zł

Kampania na wyłączność - około 105 tys odsłon
14 dni

19,99 zł 2 099 zł

Kampania rotująca - około 52,5 tys odsłon 20,93 zł 1 099 zł

Kampania na wyłączność - około 210 tys odsłon
30 dni

19,04 zł 3 999 zł

Kampania rotująca - około 105  tys odsłon 19,99 zł 2 099 zł

 Kampania Premium

 750 x 100px
750 x 200 px
 300 x 600 px
 750 x 100 px

 1200 x 110 px

 Kampania zawiera baner VIP, banner Sticky 
 wyświetlane w całym serwisie oraz inne bannery 
 oznaczone na zrzutach strony jako "Bannery  
 dostępne w kampanii".
 Wyświetlane są po 4 bannery na większości podstron.

Kampania na wyłączność - około 70 tys odsłon
7 dni

21,41 zł 1 499 zł

Kampania rotująca - około 35 tys odsłon 21,97 zł 769 zł

Kampania na wyłączność - około 140 tys odsłon
14 dni

20,70 zł 2 899 zł

Kampania rotująca - około 70 tys odsłon 21,41 zł 1 499 zł

Kampania na wyłączność - około 280 tys odsłon
30 dni

19,63 zł 5 499 zł

Kampania rotująca - około 140  tys odsłon 20,70 zł 2 899 zł

 PAKIETY NA 7 DNI

NAZWA OPIS CENA BRUTTO

 Pakiet Bronze

  Pakiet składa się z poniższych działań:  
  • News sponsorowany  (wyróżniony na stronie głównej  w jednym z kafelków graficznych przez 3 dni) - cena 150 zł,
  • Banner Sticky HALF 300x250px (wyświetlany w całym serwisie na wyłączność, zostaje widoczny przy scrollowaniu , około 17,5 tys odsłon) 7 dni 
- cena 239 zł,
  • Konkurs na facebooku i stronie przez 7 dni - cena 200 zł (możliwa zamiana na inne działania w podobnej cenie),
  • Post na facebooku z linkiem do newsa GRATIS.

  Łączna wartość działań: 589 zł. W pakiecie TANIEJ o 90 zł.

499 zł

 Pakiet Silver

  Pakiet składa się z poniższych działań:  
  • Artykuł sponsorowany  (wyróżniony na stronie głównej  w jednym z kafelków graficznych przez 7 dni) - cena 400 zł **,
  • Banner VIP (wyświetlany w całym serwisie na wyłączność, zostaje widoczny przy scrollowaniu , około 17,5 tys odsłon) 7 dni - cena 469 zł,
  • Konkurs na facebooku i stronie przez 7 dni - cena 200 zł  (możliwa zamiana na inne działania w podobnej cenie),
  • Post na facebooku z linkiem do  artykułu GRATIS .

  Łączna wartość działań: 1 069 zł. W pakiecie TANIEJ o 120 zł.

949 zł

 Pakiet Gold

  Pakiet składa się z poniższych działań:  
  • Artykuł sponsorowany   (wyróżniony na stronie głównej  w jednym z kafelków graficznych przez 7 dni) - cena 400 zł **,
  • Kampania Standard (3 bannery wyświetlane w całym serwisie na wyłączność, około 52,5 tys odsłon) 7 dni - cena 1 099 zł,
  • Konkurs na facebooku i stronie przez 7 dni - cena 200 zł  (możliwa zamiana na inne działania w podobnej cenie),
  • Grafika w tle na facebooku  przez 3 dni - cena 200 zł,
  • Post na facebooku z linkiem do  artykułu GRATIS ,
  • Post na instagramie GRATIS.

  Łączna wartość działań: 1 899 zł. W pakiecie TANIEJ o 200 zł.

1 699 zł

 Pakiet PLATINUM

  Pakiet składa się z poniższych działań:  
  • Artykuł sponsorowany   (wyróżniony na stronie głównej  w jednym z kafelków graficznych przez 7 dni) - cena 400 zł  **,
  • News sponsorowany   (wyróżniony na stronie głównej  w jednym z kafelków graficznych przez 3 dni) - cena 150 zł,
  • Kampania Premium  (4 bannery wyświetlane  w całym serwisie na wyłączność, około 70 tys odsłon) 7 dni - cena 1 499 zł,
  • Banner Main Top (wyświetlany na stronie głównej na górze lewej kolumny, około 1 tys odsłon ) 7 dni - cena 99 zł,
  • Banner Main Bottom  (wyświetlany na stronie głównej na dole lewej kolumny, około 1 tys odsłon ) 7 dni - cena 49 zł, 
  • Konkurs na facebooku i stronie przez 7 dni - cena 200 zł  (możliwa zamiana na inne działania w podobnej cenie),
  • Grafika w tle na facebooku  przez 7 dni - cena 400 zł,
  • Post na facebooku z linkiem do  artykułu GRATIS ,
  • Post na facebooku z linkiem do  newsa GRATIS,
  • Post na instagramie GRATIS.

  Łączna wartość działań: 2 797 zł. W pakiecie TANIEJ o 298 zł.

2 499 zł

 PAKIETY NA 14 DNI

NAZWA OPIS CENA BRUTTO

 Pakiet Bronze

  Pakiet składa się z poniższych działań:  
  • 2 x News sponsorowany (każdy wyróżniony na stronie głównej  w jednym z kafelków graficznych przez 3 dni) - cena 300 zł,
  • Banner Sticky HALF 300x250px (wyświetlany w całym serwisie na wyłączność, zostaje widoczny przy scrollowaniu , około 35 tys odsłon) 14 dni - 
cena 459 zł,
  • Konkurs na facebooku i stronie przez 7 dni - cena 200 zł (możliwa zamiana na inne działania w podobnej cenie),
  • Post na facebooku z linkiem do newsa GRATIS.

  Łączna wartość działań: 959 zł. W pakiecie TANIEJ o 110 zł.

849 zł



 Pakiet Silver

  Pakiet składa się z poniższych działań:  
  • Artykuł sponsorowany  (wyróżniony na stronie głównej  w jednym z kafelków graficznych przez 7 dni) - cena 400 zł **,
  • News sponsorowany  (wyróżniony na stronie głównej  w jednym z kafelków graficznych przez 3 dni) - cena 150 zł,
  • Banner VIP (wyświetlany w całym serwisie na wyłączność, zostaje widoczny przy scrollowaniu , około 35 tys odsłon) 14 dni - cena 899 zł,
  • Banner Main Top (wyświetlany na stronie głównej na górze lewej kolumny, około 2,1 tys odsłon) 14 dni - cena 189 zł,
  • Banner Main Bottom  (wyświetlany na stronie głównej na dole lewej kolumny, około 2,1 tys odsłon) 14 dni - cena 89 zł, 
  • Konkurs na facebooku i stronie przez 7 dni - cena 200 zł  (możliwa zamiana na inne działania w podobnej cenie),
  • Post na facebooku z linkiem do  artykułu GRATIS ,
  • Post na facebooku z linkiem do  newsa GRATIS.

  Łączna wartość działań: 1 927 zł. W pakiecie TANIEJ o 178 zł.

1 749 zł

 Pakiet Gold

  Pakiet składa się z poniższych działań:  
  • Artykuł sponsorowany   (wyróżniony na stronie głównej  w jednym z kafelków graficznych przez 7 dni) - cena 400 zł **,
  • 2 x News sponsorowany  (każdy wyróżniony na stronie głównej  w jednym z kafelków graficznych przez 3 dni) - cena 300 zł,
  • Kampania Standard Rotująca (3 bannery wyświetlane w całym serwisie rotująco, około 52,5 tys odsłon) 14 dni - cena 1 099 zł,
  • Banner Main Top (wyświetlany na stronie głównej na górze lewej kolumny, około 2,1 tys odsłon ) 14 dni - cena 189 zł,
  • Banner Main Bottom  (wyświetlany na stronie głównej na dole lewej kolumny, około 2,1 tys odsłon ) 14 dni - cena 89 zł, 
  • Konkurs na facebooku i stronie przez 7 dni - cena 200 zł  (możliwa zamiana na inne działania w podobnej cenie),
  • Grafika w tle na facebooku  przez 14 dni - cena 600 zł,
  • Post na facebooku z linkiem do  artykułu GRATIS ,
  • Post na instagramie GRATIS.

  Łączna wartość działań: 2 877 zł. W pakiecie TANIEJ o 278 zł.

2 599 zł

 Pakiet PLATINUM

  Pakiet składa się z poniższych działań:  
  • 2 x Artykuł sponsorowany   (każdy wyróżniony na stronie głównej  w jednym z kafelków graficznych przez 7 dni) - cena 800 zł **,
  • 2 x News sponsorowany  (wyróżniony na stronie głównej  w jednym z kafelków graficznych przez 3 dni) - cena 300 zł,
  • Kampania Standard (3 bannery wyświetlane  w całym serwisie na wyłączność, około 105 tys odsłon) 14 dni - cena 2 099 zł,
  • Banner Main Top (wyświetlany na stronie głównej na górze lewej kolumny, około 2,1 tys odsłon ) 14 dni - cena 189 zł,
  • Banner Main Bottom  (wyświetlany na stronie głównej na dole lewej kolumny, około 2,1 tys odsłon) 14 dni - cena 89 zł, 
  • Konkurs na facebooku i stronie przez 7 dni - cena 200 zł  (możliwa zamiana na inne działania w podobnej cenie),
  • Grafika w tle na facebooku  przez 14 dni - cena 600 zł,
  • Post na facebooku z linkiem do  artykułu GRATIS ,
  • Post na facebooku z linkiem do  newsa GRATIS,
  • Post na instagramie GRATIS.

  Łączna wartość działań: 4 277 zł. W pakiecie TANIEJ o 378 zł.

3 899 zł

 Pakiet Diamond

  Pakiet składa się z poniższych działań:  
  • 2 x Artykuł sponsorowany   (wyróżniony na stronie głównej  w jednym z kafelków graficznych przez 7 dni) - cena 800 zł **,
  • 2 x News sponsorowany  (każdy wyróżniony na stronie głównej  w jednym z kafelków graficznych przez 3 dni) - cena 300 zł,
  • Kampania Premium  (4 bannery wyświetlane w całym serwisie, około 140 tys odsłon) 14 dni - cena 2 899 zł,
  • Banner Main Top (wyświetlany na stronie głównej na górze lewej kolumny, około 2,1 tys odsłon ) 14 dni - cena 189 zł,
  • Banner Main Bottom  (wyświetlany na stronie głównej na dole lewej kolumny, około 2,1 tys odsłon ) 14 dni - cena 89 zł, 
  • Konkurs na facebooku i stronie przez 7 dni - cena 200 zł  (możliwa zamiana na inne działania w podobnej cenie),
  • Grafika w tle na facebooku  przez 14 dni - cena 600 zł,
  • 2 x Post na facebooku z linkiem do  artykułu GRATIS,
  • 2x Post na facebooku z linkiem do  newsa GRATIS ,
  • 2 x Post na instagramie GRATIS .

  Łączna wartość działań: 5 077 zł. W pakiecie TANIEJ o 478 zł.

4 599 zł

 PAKIETY  NA 30 DNI

NAZWA OPIS CENA BRUTTO

 Pakiet Bronze

  Pakiet składa się z poniższych działań:  
  • 4 x News sponsorowany (każdy wyróżniony na stronie głównej  w jednym z kafelków graficznych przez 3 dni) - cena 600 zł,
  • Banner Sticky HALF 300x250px (wyświetlany w całym serwisie na wyłączność, zostaje widoczny przy scrollowaniu , około 70 tys odsłon) 30 dni - 
cena 879 zł,
  • Konkurs na facebooku i stronie przez 7 dni - cena 200 zł (możliwa zamiana na inne działania w podobnej cenie),
  • 2 x Post na facebooku z linkiem do newsa GRATIS .

  Łączna wartość działań: 1 679 zł. W pakiecie TANIEJ o 180 zł.

1 499 zł

 Pakiet Silver

  Pakiet składa się z poniższych działań:  
  • 2 x Artykuł sponsorowany  (wyróżniony na stronie głównej  w jednym z kafelków graficznych przez 7 dni) - cena 800 zł **,
  • 2 x News sponsorowany (wyróżniony na stronie głównej  w jednym z kafelków graficznych przez 3 dni) - cena 300 zł,
  • Banner VIP rotujący (wyświetlany w całym serwisie rotująco, zostaje widoczny przy scrollowaniu , około 35 tys odsłon) 30 dni - cena 899 zł,
  • Banner Main Top (wyświetlany na stronie głównej na górze lewej kolumny, około 4,2 tys odsłon ) 30 dni - cena 359 zł,
  • Banner Main Bottom  (wyświetlany na stronie głównej na dole lewej kolumny, około 4,2 tys odsłon ) 30 dni - cena 169 zł, 
  • Konkurs na facebooku i stronie przez 7 dni - cena 200 zł  (możliwa zamiana na inne działania w podobnej cenie),
  • Post na facebooku z linkiem do  artykułu GRATIS ,
  • Post na facebooku z linkiem do  newsa GRATIS.

  Łączna wartość działań: 2 727 zł. W pakiecie TANIEJ o 228 zł.

2 499 zł

 Pakiet Gold

  Pakiet składa się z poniższych działań:  
  • 2 x Artykuł sponsorowany   (wyróżniony na stronie głównej  w jednym z kafelków graficznych przez 7 dni) - cena 800 zł **,
  • 4 x News sponsorowany  (każdy wyróżniony na stronie głównej  w jednym z kafelków graficznych przez 3 dni) - cena 600 zł,
  • Kampania Standard Rotująca (3 bannery wyświetlane w całym serwisie rotująco, około 105 tys odsłon) 30 dni - cena 2 099 zł,
  • Konkurs na facebooku i stronie przez 7 dni - cena 200 zł  (możliwa zamiana na inne działania w podobnej cenie),
  • Grafika w tle na facebooku  przez 14 dni - cena 600 zł,
  • 2 x Post na facebooku z linkiem do  artykułu GRATIS,
  • 2 x Post na facebooku z linkiem do  newsa GRATIS ,
  • Post na instagramie GRATIS.

  Łączna wartość działań: 4 299 zł. W pakiecie TANIEJ o 300 zł.

3 999 zł



 Pakiet PLATINUM

  Pakiet składa się z poniższych działań:  
  • 4 x Artykuł sponsorowany   (każdy wyróżniony na stronie głównej  w jednym z kafelków graficznych przez 7 dni) - cena 1 600 zł,
  • 4 x News sponsorowany  (wyróżniony na stronie głównej  w jednym z kafelków graficznych przez 3 dni) - cena 600 zł,
  • Kampania Premium Rotująca (4 bannery wyświetlane w całym serwisie rotująco, około 140 tys odsłon) 30 dni - cena 2 899 zł,
  • Banner Main Top Rotujący (wyświetlany na stronie głównej na górze lewej kolumny, około 2 ,1 tys odsłon) 30 dni - cena 189 zł,
  • Banner Main Bottom Rotujący (wyświetlany na stronie głównej na dole lewej kolumny, około 2,1 tys odsłon) 30 dni - cena 89 zł, 
  • Konkurs na facebooku i stronie przez 14 dni - cena 350 zł  (możliwa zamiana na inne działania w podobnej cenie),
  • Grafika w tle na facebooku  przez 14 dni - cena 600 zł,
  • 4 x Post na facebooku z linkiem do  artykułu GRATIS,
  • 2 x Post na facebooku z linkiem do  newsa GRATIS ,
  • 2 x Post na instagramie GRATIS.

  Łączna wartość działań: 6 327 zł. W pakiecie TANIEJ o 428 zł.

5 899 zł

 Pakiet Diamond

 Pakiet składa się z poniższych działań:  
  • 4 x Artykuł sponsorowany   (wyróżniony na stronie głównej  w jednym z kafelków graficznych przez 7 dni) - cena 1 600 zł **,
  • 4 x News sponsorowany  (każdy wyróżniony na stronie głównej  w jednym z kafelków graficznych przez 3 dni) - cena 600 zł,
  • Kampania Premium  (4 bannery wyświetlane w całym serwisie na wyłączność, około 280 tys odsłon) 30 dni - cena 5 499 zł,
  • Banner Main Top (wyświetlany na stronie głównej na górze lewej kolumny, około 4 ,2 tys odsłon ) 30 dni - cena 359 zł,
  • Banner Main Bottom  (wyświetlany na stronie głównej na dole lewej kolumny, około 4,2 tys odsłon ) 30 dni - cena 169 zł, 
  • Konkurs na facebooku i stronie przez 30 dni - cena 600 zł  (możliwa zamiana na inne działania w podobnej cenie),
  • Grafika w tle na facebooku  przez 30 dni - cena 990 zł,
  • 4 x Post na facebooku z linkiem do  artykułu GRATIS,
  • 4 x Post na facebooku z linkiem do  newsa GRATIS ,
  • 4 x Post na instagramie GRATIS .

  Łączna wartość działań: 9 817 zł. W pakiecie TANIEJ o 518 zł.

9 299 zł

 ARTYKUŁY SPONSOROWANE

NAZWA OPIS CENA BRUTTO

 Publikacja gotowego artykułu

 Artykuł zostaje wyróżniony na stronie głównej w największym kafelku graficznym przez 7 dni.
 Pozostaje na stronie na stałe w odpowiedniej  kategorii.
 Może zawierać od 1-10 grafik, film, a także 1 link typu follow .
 Przy zamówieniu 3 artykułów cena za jeden to 360 zł.

400 zł

 Artykuł przygotowany przez redakcję

 Artykuł zostaje wyróżniony na stronie głównej w największym kafelku graficznym przez 7 dni.
 Pozostaje na stronie na stałe w odpowiedniej  kategorii.
 Może zawierać od 1-10 grafik, film, a także 1 link typu follow .
 Przy zamówieniu 3 artykułów cena za jeden to 450 zł.

500 zł

 News sponsorowany

 News zostaje wyróżniony na stronie głównej w jednym z kafelków graficznych przez 3 dni.
 Pozostaje na stronie na stałe w odpowiedniej  kategorii.
 Może zawierać od 1-5 grafik, film, a także 1 link no follow.
 Zniżki określone są w tabeli Abonament  Newsów.

150 zł

 News sponsorowany  z linkiem follow
 News zostaje wyróżniony na stronie głównej w jednym z kafelków graficznych przez 3 dni.
 Pozostaje na stronie na stałe w odpowiedniej  kategorii.
 Może zawierać od 1-5 grafik, film, a także 1 link typu follow.

300 zł

 ABONAMENT  NEWSÓW

8 newsów / miesiąc
OKRES ILOŚĆ OPIS CENA BRUTTO

1 miesiąc 8
 Newsy zostaną wyeksponowane  w jednym z graficznych 
 kafelków na górze strony głównej przez 3 dni.
 Pojawią się w prawej kolumnie  na stronach  
 artykułów/wieści/recenzji w sekcji "Artykuły o fantastyce,  
 które mogą cię zainteresować". 
 Wyświetlą się w powiadomieniach  przeglądarkowych  
 zapisanych na nie użytkowników.
 Za każdy link typu follow należy doliczyć 100 zł.

Łączna wartość newsów: 1 200 zł. W abonamencie  TANIEJ o 151 zł 
(około 131,12 zł/news) 1 049 zł/msc

3 miesiące 24 Łączna wartość newsów: 3 600 zł. W abonamencie  TANIEJ o 483 zł 
(około 129,87 zł/news) 1 039 zł/msc

6 miesięcy 48 Łączna wartość newsów: 7 200 zł. W abonamencie  TANIEJ o 1 326 zł 
(około 122,37 zł/news) 979 zł/msc

12 miesięcy 96 Łączna wartość newsów: 14 400 zł. W abonamencie  TANIEJ o 3 360 zł 
(około 114,87 zł/news) 919 zł/msc

 ABONAMENT  NEWSÓW

4 newsy / miesiąc
OKRES ILOŚĆ OPIS CENA BRUTTO

1 miesiąc 4  Newsy zostaną wyeksponowane  w jednym z graficznych 
 kafelków na górze strony głównej przez 3 dni.
 Pojawią się w prawej kolumnie  na stronach  
 artykułów/wieści/recenzji w sekcji "Artykuły o fantastyce,  
 które mogą cię zainteresować". 
 Wyświetlą się w powiadomieniach  przeglądarkowych  
 zapisanych na nie użytkowników.
 Za każdy link typu follow należy doliczyć 100 zł.

Łączna wartość newsów: 600 zł. W abonamencie  TANIEJ o 51 zł 
(137,25 zł/news) 549 zł/msc

3 miesiące 12 Łączna wartość newsów: 1 800 zł. W abonamencie  TANIEJ o 213 zł 
(132,25 zł/news) 529 zł/msc

6 miesięcy 24 Łączna wartość newsów: 3 600 zł. W abonamencie  TANIEJ o 486 zł 
(129,75 zł/news) 519 zł/msc

12 miesięcy 48 Łączna wartość newsów: 7 200 zł. W abonamencie  TANIEJ o 1 332 zł 
(122,25 zł/news) 489 zł/msc



 PRODUKTY NIESTANDARDOWE

NAZWA OPIS CENA BRUTTO

 Konkurs  Przypięty przez 7 dni na górze profilu FB oraz widoczny na stałe na stronie w zakładce konkursy.
 Przy zamówieniu 3 konkursów cena za jeden to 180 zł. 200zł *

 Film na kanale Youtube  Zamieszczany  jest na stałe na naszym kanale Youtube, zostaje na stałe na stronie w zakładce OT TV . Zapytaj
 o wycenę

 Komiks  Zamieszczony  na stałe w zakładce Komiksy/Nasze komiksy, a także wyeksponowany  w największym kafelku graficznym
 na stronie głównej portalu oraz zaprezentowany  w poście na FP.

Zapytaj
 o wycenę

 QUIZ  Zamieszczany  jest na stałe w kategorii Quizy, zostaje wyeksponowany  na stronie głównej portalu
 w największym kafelku graficznym, a także zaprezentowany  w poście na profilu FB.

Zapytaj
 o wycenę

 *   plus ewentualny koszt wysyłki nagród, jeśli wysłyka jest po naszej stronie.
 ** przedstawiona  cena 400 zł/artykuł to cena publikacji  gotowego artykułu nadesłanego przez reklamodawc ę. Cena artykułu/wywiadu przygotowanego  przez redakcję to 500 zł.


