1
BANER AKCJI SPECJALNYCH
najbardziej widoczna forma reklamy w serwisie krynica.pl. Polecana do
szybkich kampanii reklamowych, które mają za zadanie zwrócić szczególną
uwagę oglądającego.
Istnieje również możliwość wzięcia udziału w tzw. AKCJACH SPECJALNYCH
(w trakcie roku serwis krynica.pl organizuje różne akcje specjalne, m.in.
WIELKANOC, WEEKEND MAJOWY, WAKACJE, FESTIWAL BIEGOWY,
ŚWIĘTA I SYLWESTER, FERIE ZIMOWE etc. ).
W tych właśnie akcjach mogą uczestniczyć obiekty, które znajdują się
w spisie naszego serwisu, cena uzależniona jest od wybranego okresu
i terminu prezentacji oferty (od 116 do 123 zł brutto / miesięcznie).
Baner z hasłem wybranej akcji specjalnej jest umieszczany w głównym oknie,
a po jego kliknięciu użytkownik przekierowany zostaje na stronę z obiektami
biorącymi udział w konkretnej akcji tematycznej).
Koszt wynajęcia całego okna głównego to 1000 zł brutto /miesięcznie;
Wymiary: 1600x560 pikseli

2
BANER ROTACYJNY W MAŁYM OKNIE
reklama w widocznym miejscu, odpowiedniej wielkości oraz animacji
przyciągającej wzrok użytkownika serwisu. Ekrany prezentowane są
poprzez kolejne odsłony okna.
Koszt takiej promocji obiektu to 600 zł brutto / miesięcznie
Wymiary: 840x255 pikseli
Ciekawą propozycją jest również udział w akcji TANI WYPOCZYNEK.
Podstawą umieszczenia obiektu w tym dziale jest wpis podstawowy. Jest to
akcja całoroczna, wyświetlana przez 12 miesięcy, zazwyczaj jako pierwszy
ruchomy slajd w mniejszym oknie na stronie głównej.
Oferta daje użytkownikowi możliwość wybrania odpowiedniego obiektu
w zawężonym gronie obiektów, które oferują dobre warunki pobytu w
przystępnych cenach. O ustawieniu wyświetlanych obiektów w akcji decyduje
kolejność zgłoszeń. Oferta cieszy się dużą oglądalnością w ciągu roku.
Miesięczny koszt udziału w tej akcji to tylko 49zł brutto.

3
ARTYKUŁ SPONSOROWANY
Z MINATURKĄ ZDJĘCIA
oraz umieszczeniem teksu informacyjnego – kolejna propozycja reklamy na
stronie głównej w serwisie www.krynica.pl, która pozawala na zamieszczenie
tekstu promującego wybrany produkt lub usługę, w związku z tematami oraz
charakterem serwisu.
Koszt takiej formy reklamy 300 zł brutto /miesięcznie;

4

BANER DŁUGI
po lewej stronie – jest to forma reklamy
przeznaczona do prezentacji atrakcji, wydarzeń
oraz obiektów noclegowych; (banery znajdują się
po lewej stronie, poniżej działu Z ŻYCIA MIASTA).
Koszt: 305 zł brutto /miesięcznie
Wymiary: 505x140 pikseli

5

OFERTY SPECJALNE
podstawą umieszczenia obiektu w tym dziale jest
wpis podstawowy (czyli utworzenie podstrony z
danym obiektem) Jest to bardzo atrakcyjna forma
reklamy, znajdująca się w centralnej części strony
głównej serwisu. Oferta ta jest dedykowana
obiektom noclegowym oraz gastronomicznym.
Koszt tej formy reklamy to 244 zł brutto /
miesięcznie.

6
KRÓTKI BANER
jest to forma reklamy przeznaczona do prezentacji atrakcji, wydarzeń oraz
obiektów noclegowych (to wszystkie banery w kolumnie po prawej
stronie - od obiektu noclegowego BESKID).
Koszt: 244 zł brutto / miesięcznie
Wymiary: 290x120 pikseli

1
DZIAŁ PROPONUJEMY
reklama przeznaczona jest dla obiektów noclegowych
posiadających wpis podstawowy w bazie noclegowej;
Dział ten cieszy się wysoką oglądalnością i prezentuje cztery
obiekty noclegowe wraz z miniaturką zdjęcia i krótkim opisem.
Wpisując w przeglądarkę internetową Noclegi w Krynicy,
internauci od razu przenoszeni są bezpośrednio na tą właśnie
stronę.
Reklama obiektu noclegowego w tym dziale wyświetlana jest
przez okres 1 miesiąca i nie częściej, niż raz na pół roku.
Miesięczny koszt wynosi 123 zł brutto.

2
BANER REKLAMOWY
oferta jest skierowana do firm działających w szeroko pojętej
turystyce, rozrywce, przetwórstwie etc., z wyłączeniem
obiektów noclegowych oraz gastronomicznych.
Strona, na której znajduje się BANER REKLAMOWY cieszy się
wysoką oglądalnością.
Wpisując w przeglądarkę internetową Noclegi w Krynicy,
internauci od razu przenoszeni są bezpośrednio na tą właśnie
stronę: http://www.krynica.pl/Noclegi/ (w tym miejscu
znajduje się również baner reklamowy, poniżej działu
proponujemy).
Miesięczny koszt wynosi 300 zł brutto/miesięcznie
Wymiary: 790x100 pikseli

3
POZYCJONOWANIE
możliwość podniesienia pozycji swojego obiektu na liście
w danej kategorii;
Dodatkowo obiekty pozycjonowane podkreślone są
pomarańczową czcionką, co wyróżnia je spośród pozostałych
obiektów noclegowych.
Kwota pozycjonowania ustawiana jest przez użytkownika
w panelu administracyjnym już od 0,50 zł / dziennie.

WPIS PODSTAWOWY
zamieszczenie oferty na przygotowanej podstronie, zgodnie
z danymi umieszczonymi w formularzu zgłoszeniowym
(zawiera on m.in. dane teleadresowe, ogólne informacje
dotyczące obiektu, opis pokoi, cennik, udogodnienia,
lokalizację, ofertę specjalną oraz galerię zdjęć - 1 zdjęcie
główne, a obok 4 zdjęcia miniaturki, poniżej w galerii
dodatkowej możliwość umieszczenia max. 50 fotografii).
Opłata jednorazowa za utworzenie podstrony obiektu wynosi
66 zł brutto.
Koszt miesięcznego utrzymania reklamy dla obiektów
noclegowych w kategorii: Apartamenty, Kwatery, Agro, Domy/
Domki oraz dla lokali gastronomicznych (Restauracje, Bary,
Kawiarnie, Puby/Kluby) to: 24,40 zł brutto lub abonament
roczny 219, 60 zł brutto .
Dla obiektów noclegowych w kategorii: Hotele, Pensjonaty,
SPA, Ośrodki Wypoczynkowe, Sanatoria: 36,60 zł brutto
za miesiąc lub abonament roczny 329,41 zł brutto
Aktualnie oferujemy PROMOCJĘ: w przypadku opłaty za rok
z góry, otrzymują Państwo 3 miesiące gratis.

