OFERTA REKLAMOWA - FAJNE WESELE
CENNIK
Dlaczego FajneWesele.pl?
•

Statystyki
o
o
o

Prawie 2 mln odsłon w 2010 roku
Ponad 300 000 odwiedzin w 2010 roku
Ponad 200 000 unikalnych użytkowników Serwisu i Sklepu

•

Najmodniejszy serwis ślubny – Fajne Wesele jest
laureatem Trendsetters 2009 i otrzymało tytuł lidera branży
ślubnej 2009/2010 w plebiscycie organizowanym przez
Journal Bridelle.pl

•

MEDIA ciągle o nas mówią:
Artykuły w „Pani Domu”, „Gazeta Wyborcza”, „Magazyn
Wesele”, gościnne występy w programach „Pytanie na
śniadanie”, „Dzień Dobry TVN”… zobacz więcej

•

Facebook
Fajne Wesele ma największą i najszybciej rosnącą społeczność
zbudowaną wokół serwisu ślubnego na Facebooku (większą niż
np. serwis Pobieramysie.pl, Slubowisko.pl, czy we-dwoje.pl)

•

Fajne Wesele to nie tylko serwis informacyjny i baza firm, ale również SKLEP – od dziś
możesz reklamować się również w sklepie!

Oferowane formy reklamy
1. Reklama bannerowa w Sklepie i Serwisie:
BILLBOARD W SERWISIE FAJNE WESELE
Forma reklamowa emitowana rotacyjnie w centralnej
i górnej części strony, na stronie głównej i każdej
podstronie Aktualności i Banku Pomysłów. Rozmiar
kreacji 728 x 90 pikseli, waga do 45 kB, format: swf,
jpg lub gif
Cena netto:
1 miesiąc
250 zł
2 miesiące 420 zł (210 zł/mies.)
3 miesiące 555 zł (185 zł/mies.)

PAKIET BANNER W SKLEPIE I W SERWISIE

Dwa bannery reklamowe emitowane w Sklepie i Serwisie Fajne Wesele.
Rozmiar kreacji 468 x 60 pikseli, waga do 45 kB, format: swf, jpg lub gif
Cena netto:
1 miesiąc
250 zł
2 miesiące 440 zł (220 zł/mies.)
3 miesiące 570 zł (190 zł/mies.)

PAKIET SQUARE BUTTON LEWY W SKLEPIE I W SERWISIE

Dwa bannery Square Button Lewy w Sklepie i Serwisie Fajne Wesele.
Rozmiar kreacji 125 x 125 pikseli, waga do 45 kB, format: swf, jpg lub gif
Cena netto:
1 miesiąc
270 zł
2 miesiące 480 zł (240 zł/mies.)
3 miesiące 630 zł (210 zł/mies.)

Chcesz się dowiedzieć więcej o możliwościach zamieszczenia reklamy bannerowej w
Sklepie i Serwisie Fajne Wesele?
Zapytaj naszego konsultanta!

2. Reklama redakcyjna:
•

Artykuł sponsorowany w Banku Pomysłów

Artykuł opisujący usługi lub produkty. Mogą znaleźć się
w nim zdjęcia (do 3 sztuk) oraz dane kontaktowe i link
do strony. Długość tekstu: do 2000 znaków. Po upływie
3 miesięcy najciekawsze artykuły na stałe trafiają do
Banku Pomysłów, co wpływa na zbudowanie
wiarygodności oraz zwiększenie znajomości marki wśród
odbiorców.
Cena netto:
1 miesiąc
80 zł
2 miesiące 140 zł (70 zł/mies.)
3 miesiące 198 zł (66 zł/mies.)

•

News (Aktualności) sponsorowany na stronie głównej

Fragment Artykułu wraz ze zdjęciem na stronie głównej, pełen opis wraz z linkami i zdjęciami (do
3 sztuk) na dedykowanej stronie po rozwinięciu newsa. Umożliwia dostarczenie informacji
odnośnie produktów, usług i wydarzeń oraz przyczynia się do wzrostu zainteresowania grupy
docelowej.
Cena netto: 160 zł za 1 miesiąc

3. Konkursy
Możliwość przeprowadzenia konkursu na stronie serwisu – informacja w Aktualnościach na
stronie głównej, osobna strona dedykowana, banner informujący o konkursie w całym serwisie

4. Patronat nad imprezami, publikacjami i produktami – bezpłatny.
Chcesz zareklamować się tylko w Serwisie lub Sklepie Fajne Wesele?
Zapytaj naszego konsultanta!
KONTAKT:
Agata Kubiak: akubiak@fajnewesele.pl
lub reklama@fajnewesele.pl, Tel: 0 609 698 393

