Cennik podstawowy reklam
1.

Cennik obowiązuje od 9 grudnia 2012r.

2.

Wszystkie podane ceny są cenami brutto i obejmują świadczenie danej usługi
przez 365 dni od dnia rozpoczęcia jej świadczenia.

3.

Usługi płatne są świadczone po ich opłaceniu.

4.

Wpis podstawowy firmy do katalogu producentów lub usługodawców obejmujący:
nazwę firmy, adres siedziby firmy, numer telefonu i faksu jest BEZPŁATNY.
UWAGA! Zarejestrowanie firmy jako producenta pozwala na wprowadzanie wyłącznie
produktów do katalogu wyrobów, a zarejestrowanie jako usługodawcy umożliwia
wyłącznie wprowadzanie usług do katalogu usług.

5.

Wprowadza się następujące opłaty za usługi dodatkowe:
a. za zamieszczenie opisu firmy w formie tekstowej (bez kodu HTML – formatowania
tekstu, odnośników-linków oraz zdjęć) – 50 zł brutto,
b. za zamieszczenie adresu www – 50 zł brutto,
c. za zamieszczenie adresu email (widocznego dla użytkowników i umożliwiającego
przesyłanie np. zapytań ofertowych) – 50 zł brutto,
d. za zamieszczenie opisu firmy w formie tekstu sformatowanego z użyciem kodu
html (z odnośnikami-linkami oraz zdjęciami) – 200 zł brutto,
e. za dodanie produktów lub usług do odpowiedniego katalogu:
 1 produkt/usługa

37 zł brutto

 2 produkty/usługi

57 zł brutto

 3 produkty/usługi

77 zł brutto

 4 produkty/usługi

97 zł brutto

 5 i więcej produktów/usług

117 zł brutto

Cennik podstawowy reklam I www.katalogppoz.pl I 2012
1|S t r o n a

6.

Wysokość opłaty za wpis do katalogów www.katalogppoz.pl „Złoty wpis”
wynosi 467 zł 277 zł brutto (standardowa cena oferowanych usług to 467 zł).
(za 365-dniowy okres wyświetlania informacji o firmie i jej produktach/usługach w katalogach serwisu)

„Złoty wpis” obejmuje wszystkie usługi wymienione w punkcie 5 podpunktach b-d
niniejszego cennika oraz wpisanie nieograniczonej liczby produktów/usług do
odpowiedniego katalogu.
7.

Wysokość opłat za publikację reklam (banerów reklamowych) w zależności od ich
umiejscowienia jest określona w poniższej tabeli:
symbol reklamy
(banera) zgodny
ze „Specyfikacją techniczną reklam”

A1
(750x150px)
Baner górny rotacyjny – do 3 reklam

opłata
za 1000 wyświetleń
reklamy (banera)
ceny brutto

25 zł

B1
(138x100px)
Baner w prawej kolumnie na stronie
– pierwszy od góry

10 zł

B2
(138x100px)
Baner w prawej kolumnie na stronie
– poniżej banera B1

10 zł

B3
(138x100px)
Baner w prawej kolumnie na stronie
– poniżej banera B2

10 zł

C1
(200x100px)
Baner w lewej kolumnie na stronie
– pierwszy od góry

15 zł

C2
(200x100px)
Baner w prawej kolumnie na stronie
– poniżej banera C1

15 zł

UWAGA! Przy zamówieniu powyżej 100 000 wyświetleń banera reklamowego
– możliwość negocjacji ceny.
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8. Minimalna wartość zamówienia reklam, o których mowa w punkcie 7 niniejszego
cennika wynosi 200 zł (dwieście złotych) brutto.
9. Regulaminy promocyjne mogą określać inną wysokość opłat niż zawarte w niniejszym
cenniku.
10. Rozmieszczenie poszczególnych reklam (według symboli) zaprezentowane jest na
poniższej grafice.
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