
REKLAMA DISPLAY (rozmiar w pikselach, 
statyczny) 1 miesiąc 3 miesiące, rabat 25% 6 miesięcy, rabat 40%

1. MINI BOX (320X150) 299 673 1076

2. RECTANGLE (300x250) 399 898 1436

3. BILLBOARD (980X200) 499 1123 1796

4. PLASTER PRZY LOGO (120x58) 799 1798 2876

5. POSTER (980X600) 999 2248 3596

Abonamenty (wybrane formy reklamy na portalach, działania 
specjalne, pełny outsourcing) od 299

LANDING PAGE - rosyjskojęzyczna strona internetowa od 399

Kampania mailingowa  
(zarejestrowani użytkowicy portalu z Białorusi)

0,5 PLN/jeden mail

Tłumaczenie z jęz. polskiego na rosyjski  
(materiały reklamowe, strony internetowe, foldery itp.) od 49

Przygotowanie ulotki reklamowej A5 lub A6 w jęz. rosyjskim 
(projekt graficzny + treść) od 199

Reklama w busach „Shop Tour”  
(rozdawanie ulotek, plakat, informacje na grupach społ.) od 499

Przygotowanie materiałów reklamowych  
(kreacje reklam do prasy, plakatów, banerów, folderów) wycena indywidualna

Reklama w prasie białoruskiej (tygodniki) i na popularnych 
portalach (TUT, S13 Grodno)

wycena indywidualna

Szkolenia językowe dla pracowników  - „Obsługa klienta  
rosyjskojęzycznego”  (własny program szkoleniowy) wycena indywidualna

Cennik ważny od 1 stycznia 2016 r. do odwołania 

Ceny w PLN. Do podanych cen należy doliczyć VAT 23%.  
1-5) Emisja reklamy statycznej (plik .jpg lub .gif o rozdzielczości 72 DPI, waga do 100Kb). Kreacja reklam po stronie klienta 
lub dopłata 100 zł za każdy layout wraz z tłumaczeniem. 
6) Tekst sponsorowany max. 2000 znaków przygotowany na podstawie materiałów dostarczonych przez klienta (tekst, zdjęcia, 
logo itp.) 
Cena zawiera redakcję tekstu i tłumaczenie na jęz. rosyjski. Ostateczna wycena uzależniona od tematyki, stopnia trudności 
przygotowania treści lub ilości tekstów. Istnieje możliwość przekierowania linkiem w tekście na stronę www klienta lub do 
wizytówki sklepu na portalu. Tłumaczenie gotowych tekstów na j. rosyjski oraz redakcja treści GRATIS! Cykl redakcyjny 
zawiera 3 teksty dot. danej oferty promocyjnej. Wszystkie teksty są promowane na stronie głównej portali oraz w sieciach 
społecznościowych Facebook i VKontaktie. 
7) Umieszczenie we wskazanym miejscu kalendarza jednej pozycji (zniżka, wydarzenie)  
8) Przesuwający się pasek z tekstem reklamowym pod logo (na górze strony) zawierający link 
9) Prezentacja 3 produktów w danej kategorii (zawiera link). Tłumaczenie gratis. 
10) Gazetki: eksponujemy pierwsze strony z przekierowaniem na www sklepu.  Nie są tłumaczone na j. rosyjski 

OFERTA REKLAMOWA

MARKETING TREŚCI jednorazowa emisja

6. Tekst promocyjny + HP + media społ. 499

Cykl redakcyjny od 799

7. Kalendarz zniżek  99

8. Scroll (emisja przez miesiąc) 99

PREZENTACJA OFERTY 1 miesiąc

9. BOX - 3 produkty , strona główna 399

10. GAZETKA PROMOCYJNA 99

POZOSTAŁE USŁUGI


