Reklama na Wortalu
projekty24.com.pl
Specyfikacja, cennik, warunki i regulamin emisji
Obowiązuje od 01.05.2008 Przed wysłaniem zamówienia prosimy o
kontakt w celu określenia szczegółów emisji. Wszystkie ceny netto (nie
zawierają podatku VAT 22%)

Anna Kępińska
1.05.2009

PUH Budxap
ul. Kolejowa 25
58-203 Mościsko
NIP: 882-113-70-69
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Kampania rozliczana za czas emisji
Podstawowe formy reklamy
Cena według czasu wyświetlania
3 miesiące
6 miesięcy
12 miesięcy
350 zł
550 zł
1000 zł
Informacje odnośnie sposobu wyświetlania reklamy
Reklamy wyświetlane są w sposób proporcjonalny, reklamy wszystkich firm
wyświetlają się w tych samych proporcjach niezależnie od ilości produktów. Sukces
naszego systemu reklamowego jest zbudowany na sukcesie naszych reklamodawców.
Dlatego też pragniemy zrobić wszystko, aby pomóc Państwa firmie wykorzystać
reklamy w najskuteczniejszy sposób i zachęcić potencjalnych klientów do skorzystania
z oferty produktowej.

Elementy reklamy
W skład prezentacji firmy wchodzi:
• Logo
• Dane teleadresowe
• Opis
• Zdjęcia
W skład prezentacji produktu wchodzi:
• Logo
• Nazwa
• Krótki opis
W skład pełnej prezentacji produktu wchodzi:
• Logo
• Dane teleadresowe producenta
• Parametry techniczne
• Opis produktu
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Przykłady reklamy
Prezentacja produktu na stronie z projektem

Prezentacja produktu po kliknięciu
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Prezentacja firmy
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Co nas wyróżnia?
Niskie ceny
Wortal projekty24.com.pl powstał z myślą o firmach i instytucjach, które wydają na
reklamę niewielkie kwoty, a jednocześnie szukają skutecznych sposobów na dotarcie
do potencjalnych klientów. Dlatego ceny są bardzo konkurencyjne w stosunku do
innych portali.

Wybór użytkownika docelowego
Wortal BUDXAP składa się z kilku działów, m.in. Projekty garaży, Projekty domów,
Projekty budynków gospodarczych, Inne projekty... dzięki czemu można łatwo i
skutecznie wybrać grupę użytkowników, do których chcemy skierować reklamę.

Zasięg reklamy
Wortal projekty24.com.pl funkcjonuje w nowej szacie graficznej od roku. Średnia
oglądalność serwisu wacha się na poziomie od 1500-2000 unikalnych odwiedzin.
Nasza oglądalność stale rośnie.

Statystyki oglądalności z jednego miesiąca
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Ograniczenia
Nie stosujemy reklam które utrudniają użytkowanie serwisu, zasłaniają treść,
wymagają dodatkowych czynności ze strony odwiedzających typu “zamykania
okienek" POP-UP, POP-UNDER.

O nas
Serwis aktualizowany jest codziennie. Jesteśmy w czołówce serwisów zajmujących się
sprzedażą projektów. Nasz serwis został doceniony przez najlepszą wyszukiwarkę na
świecie Google otrzymują status Page Rang równą 4. Na hasło „projekty domów” w
wyszukiwarce Google jesteśmy w pierwszej trójce (na 14,600,000 zaindeksowanych
stron). W katalogu Onet otrzymaliśmy 3 gwiazdki z pośród 4 maksymalnie możliwych
do uzyskania. W serwisie Onet.pl również jesteśmy na pierwszej stronie pod wieloma
kluczowymi hasłami. Współpracujemy m.in. z Firmami projektowymi z terenu całego
kraju więcej informacji na temat firm z którymi współpracujemy można znaleźć na
stronie http://www.projekty24.com.pl/opinie.

Ogólne warunki zamówienia
Użytkownik składa zamówienie na usługę reklamową pocztą e-mailową lub tradycyjną
pocztą na płycie CD.
Właściciel serwisu reklamowego zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji
zamówienia niezgodnego z zasadami współżycia społecznego lub naruszającego dobre
obyczaje itp.
Składając zamówienie na usługę użytkownik składa jednocześnie oświadczenie o
ponoszeniu pełnej odpowiedzialności za wszystkie wykorzystane w usłudze dobra
będące przedmiotem ochrony prawnej.
Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody wywołane treścią
usługi po stronie operatora serwisu. Zamawiający zobowiązany jest także do pokrycia
ewentualnych kosztów postępowania spornego, w tym sądowego.
Użytkownik jest odpowiedzialny za treść reklam i ochronę praw autorskich materiałów
przekazanych do opracowania reklamy.
Elementy graficzne dostarczone do realizacji zamówienia muszą być w formacie GIF,
JPG, CDR, TIFF, BMP, SWF a tekstowe w formacie DOC, TXT lub innym ustalonym z
użytkownikiem.
Wszystkie płatności realizowane są na podstawie faktury VAT wystawianej na
podstawie zamówienia. W e-mailu zamawiający powinien podać wszystkie dane
niezbędne do wystawienia faktury VAT. Właściciel serwisu przysyła fakturę
zamawiającemu listem poleconym.
Wszelkie płatności związane z publikacją reklamy dokonywane są przez użytkownika
na konto bankowe właściciela serwisu:
PUH Budxap
ul. Kolejowa 25
58-203 Mościsko
PKO SA
I o/Świdnica
Nr. Konta 57 1240 1978 1111 0010 1100 1415

Przy większych zleceniach istnieje możliwość negocjacji cen. Oferta nie stanowi
cennika. Każde zlecenie rozpatrywane jest indywidualnie.
Copyright projekty24.com.pl | Oferta ważna od dnia 01.05.2009
biuro@projekty24.com.pl | Tel. (074) 8329014

7|Strona

