GSM-online™ médiaajánlat 2012.

Hírdetés típusa

Méret

Elhelyezkedés

1 alkalom

1 hétre

1 hónapra

Negyed évre

Fél évre

1 évre

Oldalon való készletmegjelenítés
Készlet XML bekötésének díja
(csak készletmegjelenítés mellett)

-

-

-

-

-

-

-

36 000,- Ft +ÁFA

-

-

5 000,- Ft +ÁFA

-

-

-

-

-

728 x 90 px
300 x 250 px
300 x 250 px
300 x 250 px
920 x 110 px

felül, menüpontok alatt
jobb oldalon
jobb oldalon
jobb oldalon
lent, footer felett

-

-

40 000.- Ft +ÁFA
30 000.- Ft +ÁFA
25 000.- Ft +ÁFA
18 000.- Ft +ÁFA
35 000.- Ft +ÁFA

5% kedvezmény
5% kedvezmény
5% kedvezmény
5% kedvezmény
5% kedvezmény

-

főoldali megjelenés (max 4 db)

-

3 000,- Ft +ÁFA / db

-

-

5. prioritási kategória

keresési eredmények közt

-

-

1 000,- Ft +ÁFA

5% kedvezmény 10% kedvezmény 15% kedvezmény

4. prioritási kategória

keresési eredmények közt

-

-

2 000,- Ft +ÁFA

5% kedvezmény 10% kedvezmény 15% kedvezmény

3. prioritási kategória

keresési eredmények közt

-

-

3 200,- Ft +ÁFA

5% kedvezmény 10% kedvezmény 15% kedvezmény

2. prioritási kategória

keresési eredmények közt

-

-

5 000,- Ft +ÁFA

5% kedvezmény 10% kedvezmény 15% kedvezmény

1. prioritási kategória

keresési eredmények közt

-

-

7 800,- Ft +ÁFA

5% kedvezmény 10% kedvezmény 15% kedvezmény

Készülékteszt támogatójaként
való megjelenés

-

Írásos tesztben átkattintást
biztosító logóval a cikk elején,
valamint a cikk végén
szövegesen, videós tesztben
szóban és a cég logóját
megjelenítve.

20 000,- Ft +ÁFA

-

-

-

-

-

Kiemelt videó megjelenés (csak
készülékteszt támogatása mellett)

-

A főoldalon külön keretben
jelenítjük meg az adott videót

-

ingyenes

4500,- Ft + ÁFA

-

-

-

Bannerhirdetés
Bannerhirdetés
Bannerhirdetés
Bannerhirdetés
Bannerhirdetés
Kiemelt főoldali
készülékmegjelenés
Priorizált megjelenés keresési
eredmények közt
Priorizált megjelenés keresési
eredmények közt
Priorizált megjelenés keresési
eredmények közt
Priorizált megjelenés keresési
eredmények közt
Priorizált megjelenés keresési
eredmények közt

10% kedvezmény
10% kedvezmény 15% kedvezmény
10% kedvezmény 15% kedvezmény
10% kedvezmény 15% kedvezmény
10% kedvezmény

-

-

