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Oferta obowiązuje od stycznia 2013 roku

Szanowni Państwo
Serwis ImprezySportowe.PL jest największym
w Polsce portalem poświęconym imprezom i
wydarzeniom sportowym. Z przyjemnością
prezentujemy Państwu ofertę reklamową
naszego serwisu, opisującą szczegółowo
oferowane przez nas pakiety i formy
reklamowe.
Istniejemy na Polskim rynku od 5 lat, a
zdobyte w tym czasie doświadczenie zaprocentowało stworzeniem formuły
serwisu, który jest ciekawa dla czytelników, a jednocześnie pozwala w sposób
atrakcyjny i skuteczny przekazywać treści pożądane przez organizatorów
imprez.
Imprez sportowych z roku na rok przybywa, co to tworzy nowe wyzwania i
nowe potrzeby w zakresie dotarcia do uczestnika. Dlatego też wciąż pracujemy
nad stałym i systematycznym rozwojem. Zapraszamy do zapoznania się z naszą
ofertą. Przygotowaliśmy dla Państwa kilka gotowych pakietów reklamowych
zróżnicowanych zarówno pod względem ceny, zakresu emisji jak i czasu trwania
kampanii.
Korzystając z opcji współpracy „Patronat Medialny” uzyskacie Państwo wysokie
- sięgające nawet 70-ciu procent - rabaty.

Serdecznie zapraszam do współpracy,
Michał Pieprzak

1. PAKIETY REKLAMOWE
Cena pakietu (netto PLN)

Nazwa pakietu

Pakiet
standardowy

Patronat medialny *

PAKIET BASIC
- wpisanie imprezy do kalendarza
- publikacja wyników zawodów – impreza główna
- publikacja regulaminu imprezy

Bezpłatny

PAKIET SPORT EVENT
- baner poziomy (468x80) w rotacji na wszystkich stronach
- mały baner (300x150) w dziale imprezy, kalendarz z prawej strony w
rotacji.
- plakat imprezy (485x800)
- publikacja newsów zapowiadających imprezę w dziale aktualności
- publikacja relacji w dziale aktualności
- link do oficjalnej strony imprezy
- priorytetowa publikacja otrzymywanych materiałów
- zamieszczenie wydarzenia w dziale „najbliższe imprezy”
- logo w kalendarzu imprez i oraz bazie wydarzeń
- pełna publikacja wyników zawodów (impreza główna + towarzyszące)
- publikacja galerii zdjęć z imprezy

750 zł

250 zł

1500 zł

500 zł

4500 zł

1500 zł

9000 zł

3000 zł

12000 zł

6000 zł

PAKIET SPORT EVENT 1 – (okres reklamy 1 miesiąc)
- wszystkie elementy pakietu Sport Event

- baner poziomy (double billboard 750x200) (nad winietą) w rotacji z
pozostałymi formami reklamowymi (liczba emisji: 1500/dzień) emitowany
na stronie głównej oraz wszystkich podstronach serwisu.
- baner pionowy (skycraper 160x600) w rotacji. Liczba emisji bez
ograniczeń.

PAKIET SPORT EVENT 3 – (okres reklamy 3 miesiące)
- wszystkie elementy pakietu Sport Event

- baner poziomy (double billboard 750x200) (nad winietą) w rotacji z
pozostałymi formami reklamowymi (liczba emisji: 1500/dzień) emitowany
na stronie głównej oraz wszystkich podstronach serwisu.
- baner pionowy (skycraper 160x600) w rotacji. Liczba emisji bez
ograniczeń.

PAKIET SPORT EVENT 6 – (okres reklamy 6 miesięcy)
- wszystkie elementy pakietu Sport Event

- baner poziomy (double billboard 750x200) (nad winietą) w rotacji z
pozostałymi formami reklamowymi (liczba emisji: 1500/dzień) emitowany
na stronie głównej oraz wszystkich podstronach serwisu.
- baner pionowy (skycraper 160x600) w rotacji. Liczba emisji bez
ograniczeń.

PAKIET EXCLUSIVE – (okres reklamy 1 rok)
- wszystkie elementy pakietu Sport Event
- baner poziomy (double billboard 750x200) (nad winietą) w rotacji z
pozostałymi formami reklamowymi (liczba emisji: 1500/dzień). Kliknij
tutaj, aby zobaczyć przykład.
- baner pionowy (skycraper 160x600) w rotacji. Liczba emisji bez
ograniczeń.

* Zasady korzystania za patronatu medialnego w punkcie 3 – Patronat Medialny

2. INNE FORMY REKLAMOWE
Usługa
Artykuł sponsorowany
Treść: długość komunikatu dowolna,
maksymalnie 2 zdjęcia w tekście
Emisja: dział aktualności
Ograniczenia emisji: 3 newsy
Liczba emisji:

Cena (netto w PLN)
Emisja materiałów bezpłatna
w ramach płatnych pakietów reklamowych

Artykuł sponsorowany PLUS
Treść: długość komunikatu dowolna,
maksymalnie 5 zdjęć w tekście
Emisja: dział aktualności
Ograniczenie emisji: Artykuł sponsorowany
będzie się znajdował na pierwszym miejscu
na liście aktualności
Liczba emisji:

Baner SPORT
- Graficzny prostokątny element emitowany
na głównej stronie, pod kalendarzem
bezpośrednio nad „najbliższe imprezy”.
Charakterystyczne dla tej formy jest stała
emisja banera.
Baner BOX – graficzny prostokątny
element emitowany w treści imprez oraz
newsów (artykułów).

1500 zł/ miesiąc

750 zł/miesiąc

Szacunkowa liczba emisji (uzyskana na podstawie statystyk) nie ma charakteru zobowiązania i
kształtuje się różnie w zależności od terminu emisji reklam.

3. PATRONAT MEDIALNY
Aby skorzystać z ofert cenowej w wersji „Patronat Medialny” należy:
1. Przyznać portalowi ImprezySportowe.pl tytuł oficjalnego Patrona Medialnego
imprezy,
2. Zadeklarować umieszczenie logotypu„ImprezySportowe.PL „ we wszystkich
materiałach imprezy (plakaty, ulotki, foldery, regulamin, wyniki, strona
internetowa zawodów – link do strony),

3. Udostępnić bezpłatnie przestrzeń reklamową w strefie startu i mety na
potrzeby ekspozycji firmowych flag / nośników reklamowych

4. SPECYFIKACJA TECHNICZNA MATERIAŁÓW
Dopuszczalne formaty plików graficzny: JPG, SWF (flash)
Plakat – wymiary 480 x 800 max.plik 100 KB
Baner Poziomy - wymiary 750 x 100 oraz 750x100 max.plik 140 KB
Baner Pionowy – wymiary 160 x 600 punktów max.plik 100 KB
Baner mały – wymiary 300 x 150 punktów max.plik 30 KB
Baner Sport- wymiary 250 x 200 punktów max.plik 60 KB
Baner Box – wymiary 300x250. Max. Plik 60 kb
Wymiary podano w kolejności szerokość x wysokość

Więcej informacji: Michał Pieprzak, Tel. 508 100 834 email: michal@imprezysportowe.pl

