CENNIK REKLAMOWY PIT.PL
Cena*
Nazwa formy reklamowej

Rozmiar (piksele)

Opis formy reklamowej

CPM
(1000 odsłon)

Flat Fee 1 tydzień na
SG

Flat Fee 1 tydzień na
ROS

Billboard

750x100

Animowana lub statyczna forma reklamowa, widoczna w górnej części witryny. Waga
do 40 kB.

120 zł

2 700 zł

29 000 zł

Double billboard

750x200

Animowana lub statyczna forma reklamowa, widoczna w górnej części witryny. Waga
do 40 kB.

180 zł

3 300 zł

35 000 zł

Rectangle śródtekstowy

300x250

Animowana lub statyczna forma reklamowa, emitująca się na zakładkach oraz
treści artykułów. Waga do 40 kB.

170 zł

3 000 zł

30 000 zł

Skyscraper

120x600

Animowana lub statyczna forma reklamowa umieszczona w prawej części witryny,
obok treści strony. Waga do 40 kB.

150 zł

2 500 zł

23 000 zł

Belka sponsorska

940x40

Statyczna belka emitowana na całej szerokości strony, w jej górnej części,
bezpośrednio nad zawartością strony. Waga do 25 kB. Format JPG, GIF.

80 zł

1 700 zł

17 000 zł

Artykuł (maksymalnie 10 000 znaków ze spacjami + 3 grafiki jpg, gif do 50 kB), do
którego zapowiedź emitowana jest w module Aktualności na stronie głównej serwisu.
Zapowiedź może zawierać maskymalnie 50 znaków ze spacjami i jest wyróżniona
kolorem.

_

6 000 zł

_

Forma reklamowa polegająca na jednoczesnej emisji double billboarda i tapety tego
samego reklamodawcy. Elementy kompozycji na obu kreacjach łączą się w jedną
całość tworząc dużą powierzchnię reklamową.

_

5 000 zł

50 000 zł

_

2 500 zł

_

_

_

3 000 zł

Artykuł sponsorowany

Screening z double billboardem

tekst + grafika

750x200 + tapeta

Link z grafiką

grafika + tekst

Link sponsorowany składający się z grafiki (120x90 px, jpg, gif) oraz tekstu
(maksymalnie 250 znaków ze spacjami) emitowany w prawej kolumnie strony
głównej serwisu.

Link pod artykułami

grafika + tekst

Link sponsorowany składający się z grafiki (150x90 px, jpg, gif) oraz tekstu
(maksymalnie 220 znaków ze spacjami) emitowany pod artykułami na serwisie.

Mailling HTML/tekstowy
Reklama w Newsletterze

html / tekst
tekst

Baza PIT.pl oraz VAT.pl; dopłata za targetowanie: 30%
Baza PIT.pl oraz VAT.pl

w

390 zł/ 1000 rekordów
95 zł / 1000 rekordów

*Powyższe ceny są cenami Rate-Card (przed wszystkimi rabatami i dopłatami) i nie zawierają 23% podatku VAT.
Bankier.pl oferuje kampanie niestandardowe, wykraczające poza formy i modele cenowe oferowane w cenniku. Nasze kampanie reklamowe dopasowujemy każdorazowo
do unikalnych potrzeb i oczekiwań Klienta - jeżeli jesteście Państwo zainteresowani nietypowymi rozwiązaniami w tym zakresie, prosimy o kontakt bezpośredni z nami:
reklama@bankier.pl
Opłaty dodatkowe
Rodzaj usługi
Reklama w wybranej sekcji serwisu
Formy expandowane
Dopłata za reklamę dźwiękową
Dopłata za capping

Wysokość dopłaty
30%
30%
20%
30%

Biuro Reklamy Bankier.pl
reklama@bankier.pl

tel. +48 22 333 98 45 do 47

