OBOROVÝ PORTÁL VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY
Portál Vodohospodářské stavby je zaměřen na vodní toky, čističky odpadních vod, kanalizace, jejich výstavbu a rekonstrukci.
Technologie a materiály.
Koho chceme oslovit?
Laickou i odbornou veřejnost.
Co zde můžete najít?
Odborné články, tiskové zprávy, produktové informace.
Statistika přístupů:
Průměrná měsíční unikátní návštěva
Měsíční průměr zhlédnutých stránek

1 049/měsíc
1 932/měsíc

I. Oborová reklama – bannery
Nejrozšířenější možnost reklamy. Objednávka může být sjednána na časovou jednotku měsíc.
Banner slouží jako přímý odkaz na stránky objednatele. Je vhodné na propagaci značky či nového produktu nebo služby.
Pozice
TOP (banner umístěný na horní hraně stránky)
1180 × 100 pixelů, velikost do 100 kB, formát jpg, gif nebo swf
· max 5 bannerů, které se náhodně střídají na všech stránkách
Banner ve sloupci (levý, pravý)
200 × 200 pixelů, velikost do 100 kB, formát jpg, gif nebo swf
· max 10 viditelných bannerů – zobrazuje se všude • max 10 viditelných bannerů – zobrazuje se v rubrice
Partner
200 × 200 pixelů, velikost do 100 kB, formát jpg, gif nebo swf
· max 2 viditelné bannery – náhodné řazení – zobrazuje se všude • max 2 viditelné bannery – náhodné řazení – zobrazuje se
v rubrice

TOP banner
Banner ve sloupci
Banner partner

Cena za zobrazení bannerů
TOP
5 000 Kč/měsíc
Banner ve sloupci
2 500 Kč/měsíc – zobrazuje se všude
Banner ve sloupci
1 500 Kč/měsíc – zobrazuje se v rubrice
Partner
1 000 Kč/měsíc – zobrazuje se všude
Partner
500 Kč/měsíc – zobrazuje se v rubrice
Slevy za opakování
2–3×
5%
4–5×
10 %
6–7×
15 %
8–9×
20 %
25 %
10–12×

II. Katalog firem
Přehledný katalog firem členěný dle oborů a územního umístění.
V katalogu je možnost využití 3 úrovní zápisu firmy.
TOP zápis – full
U tohoto zápisu jsou zveřejněny základní kontaktní údaje o společnosti. Umístění na mapě.
Popis v rozsahu 500 znaků. Logo společnosti nebo produktu.
Garance umístění na 1. nebo 2. stránce. Abecední řazení.
TOP zápis
U tohoto zápisu jsou zveřejněny základní kontaktní údaje o společnosti. Umístění na mapě.
Popis v rozsahu 500 znaků. Logo společnosti nebo produktu. Abecedně řazeno za zápisy TOP zápis – full.
Zápis
U tohoto zápisu jsou zveřejněny základní kontaktní údaje o společnosti.
Abecedně řazeno za zápisy TOP zápis – full a TOP zápis.
Cena za zápis
TOP zápis – full
TOP zápis
Zápis

5 000 Kč/rok
1 000 Kč/rok
zdarma

III. Proklik klíčových slov v článcích (kontextová reklama)
Prezentační článek
Prezentační článek se třemi prokliky klíčových slov
Tři klíčová slova ve zvoleném článku na webu s odkazy

1 000 Kč
2 000 Kč
1 000 Kč/rok

V případě zájmu kontaktujte obchodní oddělení:
Monika Dvorščáková, mobil: 733 530 695, tel.: 596 771 560
e-mail: dvorscakova@konstrukce-media.cz, www.konstrukce-media.cz

