OFERTA REKLAMOWA

Serwis odpady-help.pl jest dedykowany wyłącznie branży ochrony środowiska ze
szczególnym uwzględnieniem branży gospodarki odpadami. Serwis skupia osoby zajmujące
się na co dzień obowiązkami z zakresu przepisów ochrony środowiska, zarówno w
przedsiębiorstwach jak i w administracji publicznej.
Serwis odpady-help.pl prowadzony jest przez praktyków dla praktyków. Znamy realia rynku
oraz potrzeby przedsiębiorców i wychodzimy im naprzeciw.
Reklama w Internecie to jedna z najskuteczniejszych form reklamy, dlatego oferujemy
Państwu możliwość zmieszczenia banneru reklamowego w naszym Serwisie.
Reklama bannerowa w naszym Serwisie to:
 większą rozpoznawalność w branży OŚ,
 dotarcie do naszych profesjonalnych odbiorców.

Portal w marcu 2017 odnotował ponad 1 mln odsłon!

Poniższy screen z Google Analytics ukazuje statystyki Serwisu w ujęciu tygodniowym.
Najwięcej wejść odnotowujemy w dni robocze w godz. 8.00 – 16.00 co świadczy tylko o tym,
że z Serwisu korzystają osoby pracujące zawodowo w branży OŚ.
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Cennik
BANNER REKLAMOWY
Koszt zamieszczenia bannera reklamowego w zależności od wielkości bannera oraz czasu
jego publikacji przedstawia poniższa tabela:
Rodzaj
Banner top
Sidebar

Wymiary
1240 x 200
400 x 280

1 m-ąc
190 zł
145 zł

3 m-cy
480 zł
360 zł

6 m-cy
790 zł
600 zł

Warunki reklamy bannerowej:








Bannery należy dostarczyć w formacie: jpg lub png drogą mailową na adres
info@odpady-help.pl
Maksymalny rozmiar pliku to 300 kB.
Jeśli reklamodawca nie dostarczy banneru w spełniającego ww. wymagania zostanie
o tym poinformowany drogą mailową. Zamieszczane są wyłącznie bannery
spełniające ww. wymagania.
Podane ceny są cenami netto.
Faktury wystawiane są pierwszego dnia publikacji. Termin płatności wynosi 14 dni.
W przypadku nie zapłacenia faktury w terminie wskazanym na fakturze banner
zostanie zdjęty z Serwisu.

WPIS DO KATALOGU FIRM
Dodatkową formą reklamy w Serwisie odpady-help.pl jest wpis Premium do Katalogu firm:
 Rotacyjna reklama firmy na stronie głównej Serwisu.
 Pełne dane teleadresowe.
 Logo przy prezentacji firmy.
 Aktywny odnośnik do strony www firmy
 Koszt wpisu Premium to 49 zł / rok.
 Firmę można dodać do katalogu samodzielnie w zakładce: Katalog Firm.
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Rozmieszczenie bannerów
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Zamówienie
Zamawiam reklamę w następującej formie (prosimy o zaznaczenie wybranej opcji literą X):
Typ bannera
Banner top
Sidebar

Wymiary
1 miesiąc
[px]
1240 x 200
400 x 280
Łączny koszt [zł]

3 miesiące

6 miesięcy

Dane do faktury (prosimy o wypełnienie wszystkich pól drukowanymi literami):
Firma/Instytucja:
Adres:
Kod i miasto:
NIP:

Telefon:

E-mail:

Osoba do
kontaktu:

Adres korespondencyjny (do wysyłki faktury, jeżeli jest inny niż powyżej)
Firma/Instytucja:
Adres:
Kod i miasto:
NIP:

Telefon:

E-mail do wysyłki e-faktury

Oświadczenie obligatoryjne:


Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem VAT oraz upoważnia firmę Effeko sp. z o. o. do
wystawienia faktury VAT bez swojego podpisu.

…………………………………….………………...
(Pieczątka i podpis zamawiającego)
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