PAKIET BRĄZOWY

PAKIET SREBRNY

PAKIET SREBRNY

Baner strona
główna: 1/SLIDER

Baner strona
główna: 1/SLIDER

Baner strona
główna: 1/SLIDER

Artykuł w zakładce
tematycznej: NIE

Artykuł w zakładce
tematycznej: TAK

Artykuł w zakładce
tematycznej: TAK

Artykuły
sponsorowane: TAK

Artykuły
sponsorowane:TAK

Artykuły
sponsorowane:TAK

Czas trwania
kampanii: 3-mc

Czas trwania
kampanii: 6-mc

Czas trwania
kampanii: 12-mc

Kwota: 99

zł netto

Kwota:

399 zł netto

Kwota:

599 zł netto

KORZYŚCI PŁYNĄCE Z REKLAMOWANIA SIĘ NA WORTALU!
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PROMOCJA MARKI

Dotarcie do nowych klientów,
partnerów z branży ploterowej z całej Polski. Promocja
nowych urządzeń, artykuły
sponsorowane na wortalu +
portalach społecznościowych

POZYCJA W GOOGLE

Wortal plotery.pl kładzie duży
nacisk na pozycjonowanie,
obecnie znajdujemy się na 1
pozycji w wynikach wyszukiwania na najpopularniejsze
frazy branżowe.
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REKLAMA W BRANŻY

Reklama w postaci baneru
na stronie głównej + wpisów
na podstronach tematycznej!
Zasięgo to ponad 13 000
odwiedzin miesięcznie!

ZRZESZAMY
SPECJALISTÓW

Posiadamy również sklep internetowy z artykułami do ploterów, tablicę ogłoszeń, oraz
forum na którym to poruszamy
tematy branżowe!

MAKIETA + INDYWIDUALNE PLANY CENOWE
SLIDER
Centralny punkt powierzchni reklamowej
– strona główna/góra strony.
Wymiary: 1920x540px
Rotacja: Emisja reklamy z maksymalnie 5
rotującymi zdjęciami
Dodatkowo można wykupić SLIDER na określoną
liczbę dni.
Cena: 6zł/dzień.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY
Artykuł sponsorowany – wyświetlany na stronie
głównej, tuż pod sekcją Partnerzy.
Grafika + recencja sprzętu, akrtykuł.
Dodatkowo można wykupić Artykuł
sposnorowany, wraz z recenzją plotera na
określoną liczbę dni.
Cena: 13zł/dzień.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY W
ZAKŁADCE TEMATYCZNEJ
Artykuł sponsorowany w zakładce tematycznej
np. plotery tnące/plotery frezujące.
Grafika + recencja sprzętu, akrtykuł.
Dodatkowo można wykupić Artykuł sponsorowany w zakładce tematycznej, wraz z recenzją
plotera na określoną liczbę dni.
Cena: 9zł/dzień.

BANER REKLAMOWY STRONA GŁÓWNA
Baner reklamowy na stronie głównej – pod
sekcją artykułów sponsorowanych.
Grafika – wymiary: 1250x90px
Emisja: 1-mc
Cena: 199zł.

BOX PARTNER
Dodanie logo do Partnerów + link do strony
Wymiary: 130x90px
Rotacja: Box na stronie głównej
Płatność jednorazmowa: 250zł.

ZINTERESOWANY WSPÓŁPRACĄ? ZOBACZ JAKIE TO PROSTE
3 kroki do sukcesu!
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WYBIERZ
PAKIET

SKONTAKTUJ
SIĘ Z NAMI

ODNOTUJ
WZROST!

STRONA GŁÓWNA - MAKIETA

SLIDER

Centralny punkt wortalu
SLIDER, miejsce na reklamę,
artykuły sposnorowane

OFERTA

Opis oferty, główne działy
WORTALU

O FIRMIE

Krótka informacja na temat
siedziby firmy oraz głównych
założeń

PARTNERZY

Główni partnerzy biznesowi.
I Ty możesz znaleść się
w tym gronie!

ARTYKUŁY

Artykuły sponsorowane
wyświetlane w dwóch
kolumnach
jeden pod drugim

STOPKA

Dane firmy

DLACZEGO PLOTERY.PL?
opis poszczególnych działów

MASZYNY

Dział poświęcony wszystkimi rodzajom ploterów i urządzeń
pomocniczych. Testy najnowych modeli, specyfikacja oraz opinię
klientów. Dział maszyny został podzielony na podzakładki, plotery
tnące, drukujące, frezujące, termiczne oraz urządzenia
pomocniczne. Każdy dział spersonalizowany pod daną grupę
urządzeń.

ZASTOSOWANIE

W tym sektorze dowiemy się w jakich technologiach pracuję się z
ploterami oraz urządzeniami wielkoformatowymi. Sektor został
podzielony na podzakładki tj. wycinanie w foli, banery
wielkoformatowe frezowanie oraz wycinanie termiczne.
Zainteresowany mozliwościami? Chcesz wiedzieć jak to wygląda od
kuchni? Serdecznie zapraszamy.

REALIZACJE

Chcesz zobaczyć efekty pracy dzięki naszym urządzeniom? Nic
prostrzego, zapraszamy do przeglądu prac w zakładce realizacje!
Znajdziesz tam min. efekty prac oklejania samochodów
z wykorzystaniem plotera drukującego, plotera tnącego, banery
i bilbordy czy też oznakowanie firm z wykorzystaniem plotera
frezującego.

OGŁOSZENIA/FORUM

Chcesz sprzedać/kupić/zamienić własny sprzęt? Ploter, urządzenie
pomocniczne lub akcesoria? Zapraszmy do zakładki tablica
ogłoszeń, gdzie możesz wykupić promowane ogłoszenie.
A może masz niecodzienny problem ze swoim urzdzeniem? Wymień
się spostrzeżeniami z specjalistami w branży, forum to odpowiednie
miejsce!

PROFESJONALNE OKLEJANIE SAMOCHODÓW
www.mediaplastyk.com

STATYSTYKI Z KAMPANII
Zestawienie miesięczne
Do każdej wykupionej kampanii otrzymujecie
Państwo miesięczne zestawienie,
generowane bezpośrednio z naszego
systemu obrazujące jak zachowywała się
nasza reklama.
Poniżej przykład wydruku:

Reklamuj się
na wortalu!

Zestawienia
Wykonana praca potwierdzana jest
statystykami drukowanymi bezpośrednio
z systemu monitorującego, wobec tego macie
Państwo gwarancję wiarygodności wyników.

Ciesz się
nowymi
odbiorcami!

Otrzymuj
miesięczne
statystyki

Dokładna makieta statysty do pobrania na
naszej stronie internetowej:
www.plotery.pl/prv_stats.pdf

KONTAKT
Zainteresowany ofertą? Zapraszamy do kontaktu telefonicznego, nasz
konsultant umówi się z Państwem na spotkanie i ustali szczegóły.

biuro@plotery.pl
Mob: 501 054 287
Tel: 22 270 20 87

Plotery.pl

Z nami dokonasz
odpowiedniego
wyboru!

Plotery.pl
ul. Suwak 4
02-676 Warszawa

