OFERTĂ PUBLICITATE ONLINE
PlanDeAfacere.ro

PlanDeAfacere.ro este un proiect ce oferă
informaţii utile care să îndrume oamenii
de afaceri în vederea întocmirii unui plan
de afaceri coerent.

Descriere site. PlanDeAfacere.ro oferă informatii diverse necesare în procesul de realizare a unui plan de
afacere, şi anume, un ghid de realizare a unui plan de afaceri, ştiri privind diferite sectoare ale economiei,
articole specializate, modele de planuri de afacere, precum şi alte resurse.
Piaţa ţintă este formată din două categorii de public:
A. Întreprinzătorii din România;
B. Consultanţii în management.
Trafic. Valorile medii în ceea ce priveşte traficul pe site în anul 2011 sunt: 12,438 vizitatori unici/lună, 29,072
afişări/lună. (Sursa: Google Analytics)
Respectă standardele IAB. Toate bannerele noastre respectă standardele IAB (Interactive Advertising
Bureau), organizaţie care stabileşte la nivel internaţional standarde şi reguli pentru publicitatea online.
Important!
1. Contractele încheiate trebuie să fie de minim 200 de lei.
2. La preţurile afişate se adaugă TVA.
3. Plata pentru serviciile de publicitate contractate se face în avans.
Detaliile tehnice pentru bannere publicitare:
 Mărimea fişierului: maxim 70k;
 Recomandare: jpeg, gif animat;
 Pentru bannerele flash - includerea opţiunii clicktag.
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Pe perioada campaniilor de promovare prin bannere publicitare, vă veţi putea bucura de

beneficii ca:


postarea a 2 bannere, pe acelaşi spaţiu, care să ruleze în paralel (atingând,
impreună, numărul total de afişări pe care îl face site-ul);



schimbarea bannerelor în funcţie de campaniile pe care le aveţi active pe
parcursul perioadei contractate;



asistenţă tehnică în privinţa bannerelor publicate;



vizibilitate sporită prin poziţionarea preferenţială;



posibilitatea publicării bannerelor flash (max 70k);



exclusivitate pe spaţiile respective (toate afişările);



apariţia bannerului de aproximativ 30.000 de ori, în fiecare lună;



prezenţa campaniilor în faţa celor aproximativ 12.000 de vizitatori unici în fiecare
lună;



publicarea de bannere flash cu opţiunea clicktag inclusă, pentru a putea obţine
rapoarte privind rezultatele obţinute de banner pe parcursul campaniei;



discounturi pentru campaniile implementate pe termen lung;



notorietate sporită atât în rândul potenţialilor clienţi, cât şi în rândul
concurenţilor;



prioritate la prelungirea campaniilor pe spaţiul contractat;



creşterea încrederii în faţa potenţialului public ţintă vizat.
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Bannere în site - poziționări

1. 728x90px
1. 728x90px

2.
300x250px

3.

120x60px

3. 120x60px
300x100px 4.
300x100px
120
4. 468x60px
x
600
px
3.

5. 728x90px
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Tarife bannere, linkuri sponsorizate și
Tarife
advertoriale
1. 728 x 90 px
Tarife
preţ lei/1 lună
600

3 luni (-5%)
1.710

6 luni (-10%)
3.420

12 luni (-15%)
6.120

2. 300 x 250 px
Tarife
preţ lei/1 lună 3 luni (-5%)
500
1.425

6 luni (-10%)
2.700

12 luni (-15%)
5.100

3. 300 x 100 px
Tarife
preţ lei/1 lună 3 luni (-5%)
350
997,5

6 luni (-10%)
1.890

12 luni (-15%)
3.750

4. 120 x 600 px
Tarife
preţ lei/1 lună 3 luni (-5%)
400
1.140

6 luni (-10%)
2.160

12 luni (-15%)
4.080

5. 728 x 90 px
Tarife
preţ lei/1 lună
300

3 luni (-5%)
855

6 luni (-10%)
1.620

12 luni (-15%)
3.060

5. Linkuri sponsorizate
Tarife
preţ lei/1 lună 3 luni (-5%)
80
228

6 luni (-10%)
432

12 luni (-15%)
816

6. Advertoriale (articole dedicate companiei, cu siglă inclusă)
Tarife
200 lei/advertorial
250 lei/2 advertoriale
Persoană de CONTACT:
Andreea HOLBAN
Sales Manager
Arhipelago
email: andreea.holban@arhipelago.com
mobile: (+4) 0722 75 41 09
office: (+4) 0332 10 61 88
www.plandeafacere.ro
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