Reklama

Reklama na serveru www.darky-pohoda.cz
Zájemci o publikování reklamy a propagace svého eshopu na našem serveru
www.darky-pohoda.cz si mohou vybrat z několika následujících produktů:

SHOP LINK - odkaz v seznamu obchodů bez popisu - zobrazováno na všech stránkách 30Kč/měs
TEXT LINK - odkaz s popisem - zobrazováno na všech stránkách - max. 5 odkazů v bloku 40Kč/měs
MAIN BANNER - grafický banner s maximální šířkou 575px - zobrazováno na všech stránkách
- 450,-Kč/měs
SECTION BANNER - grafický banner zobrazovaný v záhlaví sekce nebo podsekce s
maximální šířkou 575px - 300,-Kč/měs
SHOP PACK - odkaz v seznamu eshopů + odkaz v záhlaví jedné sekce + zobrazování 3
produktů ve vybrané sekci s odkazem do vašeho eshopu + přidání klíčových slov do meta tag
keywords - 900,-Kč/měs
SECTION PACK - odkaz v seznamu eshopů + samostatná sekce ve které bude zobrazováno
jenom vaše zboží s odkazy do vašeho eshopu (až 12 produktů) + včetně baneru v záhlaví vaší
sekce a odkaz typu "vstoupit do eshopu" ve vaší sekci + přidání klíčových slov do meta tag
keywords - 1500,-Kč/měs

Uvedené ceny jsou bez DPH

Jednotlivé produkty je možné objednávat na kalendářní měsíc, platba musí být připsána na náš
účet nejdéle tři dny před požadovaným začátkem reklamní kampaně. Do té doby také musejí
být dodané veškeré podklady (bannery, texty, odkazy na inzerované produkty). V případě že je
požadovaná reklamní pozice volná, je reklama zobrazována ihned po zpracování až do prvního
dne objednaného období zdarma.
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Slevy při dlouhodobější spolupráci
Objednávka jednoho produktu na 3 měsíce a déle - sleva 5%
Objednávka jednoho produktu na 6 měsíců a déle - sleva 7%
Objednávka jednoho produktu na 12 měsíců a déle - sleva 10%

Pokud jste nenalezli v naší nabídce vyhovující reklamní produkt kontaktujte nás na adrese
info@darky-pohoda.cz a pokusíme se připravit nabídku splňující Vaše požadavky.

Objednávky reklamy zasílejte na adresu info@darky-pohoda.cz.
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