Reklama w serwisie BrideMageddon.pl — od czerwiec 2020
Forma współpracy

Opis

Cena (za miesiąc)

Uwagi

Patron serwisu

Status Patrona/Partnera serwisu zawiera:
W każdym z miesięcy współpracy artykuł
sponsorowany na wspólnie ustalony
temat. Własną sekcję w stopce serwisu.
Specjalny dedykowany baner u góry
strony. Możliwość zmieszczenia baneru w
treści wszystkich artykułów albo po ich
prawej stornie.

7000 zł

Umowa na min. 6 miesięcy.

Patronat celowy (nad
serią artykułów lub
konkretnym projektem)
Patronat nad artykułem

Banery reklamowe w
serwisie

Regularnie tworzymy nowe projekty oraz
W zależności od
mamy w planach kilka kolejnych. Być
zakresu współpracy
może moglibyśmy stworzyć je razem?
Chcesz abyśmy stworzyli wspólnie
artykuł lub chcesz zareklamować się, w
którymś z istniejących? Napisz do nas.

Od 2000 zł za
artykuł

Baner po prawej, który znika przy
przewijaniu strony (widoczny we
wszystkich artykułach).

250 zł

Baner po prawej, który jest widoczny
także podczas przewijania strony
(widoczny we wszystkich artykułach).

600 zł

Baner w tekście konkretnego artykułu.

250 zł

Baner w tekście wszystkich artykułów.

600 zł

Opłata jednorazowa. Artykuł
wyświetlany jest przez min. rok.

Baner nie powinien znacznie
odbiegać od estetyki serwisu.
Baner dostarcza reklamodawca lub
może zlecić jego wykonanie nam
(za dodatkową opłatą).

Reklama na podstronie
bridemageddon.pl/wedding-planner baner po lewej oraz po prawej stronie.

400 zł

Nie przewidujemy możliwości
zakupu tej reklamy przez Wedding
Plannerów.

Specjalny baner u góry strony.

-

Przeznaczony dla Patrona serwisu

Inne formy banerów.

Do uzgodnienia

Reklama na Facebooku
BrideMageddonu
Inne formy promocji

Zniżki

od 250 zł
Masz inny pomysł na współpracę?
Napisz do nas na
wspolpraca@bridemageddon.pl

Treść każdego postu musi zostać
przez nas uprzednio zatwierdzona.

Do uzgodnienia

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w
rozumieniu art. 66 par. 1 KC.

-15% opłacając baner
za 3 miesiące z góry.
-20% opłacając baner
za 6 miesięcy z góry.

Pakiet 5 postów w
cenie 4

