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O portalu
Portal elektro.info.pl zajmuje się szeroko pojmowaną
elektrotechniką i elektroenergetyką.
Najmocniejszą stroną portalu są opracowania merytoryczne
i problemowe, dotyczące m.in. automatyki, inteligentnego
budynku, energooszczędności oraz wielu innych dziedzin.
Serwis ściśle współpracuje z redakcją miesięcznika
„elektro.info” i publikuje materiały uzupełniające do tych
wydawanych w czasopiśmie.
Czytelnikami strony www.elektro.info.pl są projektanci,
inżynierowie, elektrycy, instalatorzy, inwestorzy indywidualni
oraz instytucjonalni. Chętnie odwiedzają ją też nauczyciele
akademiccy, studenci i uczniowie szkół technicznych.

REKLAMA INTERNETOWA
Karolina Rosa-Krasowska
Specjalista ds. reklamy
e-mail: krosa@medium.media.pl
tel. kom. 606 275 676, tel. 22 512 60 52 wew. 168

Monika Kussy
Specjalista ds. reklamy
e-mail: mkussy@medium.media.pl
tel. kom. 730 344 277, tel. 22 512 60 79

ARTYKUŁ SPONSOROWANY
Właściwości artykułu:
– długość – maks. 2 strony A4,
– zdjęcia – maks. 10 sztuk,
– możliwość umieszczenia odnośników do strony firmowej (nie tylko głównej) – maks. 5,
– możliwość umieszczenia plików: gif, jpg, png,
– możliwość umieszczenia załączników w rozszerzeniu: zip, rar, doc, odt, rtf, pdf, xls, ppt, pps, txt.
CENA ZA PROMOCJĘ I WYŚWIETLANIE: 1200 zł/3 miesiące.

BANER
Wielkość 670x100
Cena za wyświetlanie: 1200 zł/1 miesiąc lub 60 zł/1000 odsłon.
Wielkość 468x60
Cena za wyświetlanie: 1200 zł/1 miesiąc lub 60 zł/1000 odsłon.
Wielkość 300x160–200
Cena za wyświetlanie 1200 zł/1 miesiąc lub 60 zł/1000 odsłon.

BILLBOARD
Wielkość: 750x100
Cena za wyświetlanie: 1500 zł/1 miesiąc lub 60 zł/1000 odsłon.
Wielkość: 750x200
Cena za wyświetlanie: 2500 zł/1 miesiąc lub 60 zł/1000 odsłon.

SKYSCRAPER
Wielkość 120x600
Cena za wyświetlanie 1600 zł/1 miesiąc lub 60 zł/1000 odsłon.

MAILING INDYWIDUALNY
www.elektro.info.pl

www.elektro.info.pl
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W bazie mailingowej znajdują się e-maile osób, które same zapisały się do bazy.
Mailing indywidualny możemy wysłać w każdym wolnym terminie (niezajętym przez mailing odredakcyjny).
Liczba adresów e-mail w bazie – ok. 16 000.
Cena 3000 zł/1 wysyłka.
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MAILING Z NEWSLETTEREM
Liczba adresów e-mail w bazie – ok. 16 000.
Wysyłamy reklamę tekstową lub graficzną w cotygodniowym newsletterze.
Do wyboru:
Reklama tekstowa zawiera: tytuł reklamy + wstęp ok. 3–4 zdania + akcję (np . CZYTAJ DALEJ).
Reklama graficzna zawiera: tytuł reklamy + reklamę graficzną + akcję (np. CZYTAJ DALEJ).
Cena 650 zł/1 wysyłka.

PRZEGLĄDARKA PRODUKTÓW
W przeglądarce produktów zamieszczamy zestawienia produktowe różnych firm.
Czytelnik ma możliwość porównania produktów i wybrania najbardziej odpowiedniego dla siebie.
Przeglądarka produktów zawiera dane teleadresowe firmy, stronę WWW, zdjęcie i dane techniczne produktu.
Z każdego produktu kierujemy też czytelnika na stronę producenta.
Cena za umieszczenie 1 produktu – 300 zł/12 miesięcy.
Cena za umieszczenie 3 produktów – 500 zł/12 miesięcy.
Cena za umieszczenie pakietu do 10 produktów – 800 zł/12 miesięcy.

INFOGRAFIKA
Za pomocą infografiki przedstawiamy treści w postaci obrazka. Jest to sposób przedstawienia informacji,
często liczbowych, który dzięki środkom graficznym pomaga w jej przyswojeniu i daje lepsze wyobrażenie
o skali poruszanych zagadnień.
Do wyboru:
I OPCJA:
Etap utworzenia infografiki od podstaw:
– przygotowujemy tekst do infografiki razem z klientem,
– redaktor sprawdza tekst pod względem poprawności,
– grafik tworzy infografikę,
– promujemy infografikę na portalu i w newsletterze.
Czas promocji: 12 miesięcy.
Cena za całość (produkcja + promocja) – 3000 zł.
II OPCJA:
– klient tworzy infografikę,
– promujemy infografikę na portalu i w newsletterze.
Czas promocji: 12 miesięcy.
Cena za promocję – 1500 zł.

KATALOG FIRM
www.elektro.info.pl
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Prezentacja zawiera:
– logo, dane teleadresowe i opis firmy,
– prezentację oferty,
– mapę dojazdu,
– formularz kontaktu,
– filmy instruktażowe,
– katalogi do pobrania.
Cena: 1200 zł/12 miesięcy.

