OFERTA
usług reklamowych
Portal Opoka.org.pl istnieje od ponad dwudziestu lat. W tym czasie zbudował powszechnie
rozpoznawaną markę, dającą gwarancję stałości i solidności. Dlatego warto reklamować się za
pośrednictwem Opoki. Poniżej znajdą Państwo informacje dotyczące możliwości reklamy na naszych
portalach. Standardowe formy reklamy to banery, artykuły i mailing.

BANERY
Każdy z serwisów (opoka.org.pl, opoka.news i opoka.photo) ma możliwość umieszczania różnych
treściowo reklam.
Opoka.org.pl posiada działy tematyczne (lewe menu na stronie głównej) z opcją dodawania osobnych
reklam. Jedynie Biblioteka wyświetla treści reklamowane na stronie głównej.
Reklamy są responsywne (stąd podane są różne wielkości).
Miejsca do umieszczenia reklam: góra strony, dół strony, stopka (dla Partnerów Fundacji) i widget boczny.
Baner górny: zmiana reklamy przy odsłonie strony.
Baner dolny: zmiana reklamy przy odsłonie strony.
Stopka dla Partnerów: miejsce stałe (na 4 lub 5 podmiotów).
Widget boczny: chowany.
Możliwość dodania reklam także jako element strony (umieszczany "na sztywno": nie jest zliczalny, ale
programy blokujące reklamy nie widzą go jako reklamę). Wykorzystywany np. dla patronów działów.
W przypadku Partnerów prowadzone są indywidualne rozmowy w kwestii rozszerzenia wspólnych
działań. Może to być:
−
−
−
−
−
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umieszczenie loga w stopce Partnerów (stałe – ok. miliona odsłon miesięcznie)
umieszczenie informacji w widgecie bocznym (stałe – ok. miliona odsłon miesięcznie)
umieszczenie reklam w górnym menu (proporcjonalnie do liczby reklam i ich priorytetów)
utworzenie patronatu nad istniejącym działem: logo, teksty, materiały video, itd.
utworzenie osobnego działu
umieszczenie logo na materiałach promocyjnych Opoki
uruchomienie wspólnej akcji promocyjnej w uzgodnionym zakresie
wspólne działania w mediach społecznościowych
inne
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Wymiary (w pikselach):
opoka.org.pl
Reklama górna

S (komórka)

M (tablet)

L (komputer)

470 x 100px

755 x 75px

1200 x 143px

opoka.news i opoka.photo
Reklama górna

S (komórka)

M (tablet)

L (komputer)

350 x 60px

670 x 110px

980 x 162px

Przygotowanie:
Pliki graficzne powinny być skompresowane i zoptymalizowane do wyświetlania na stronie internetowej.
Cennik:
Ceny reklam za 100 tys. odsłon:
Reklama górna: 750 zł + VAT
Stopka (Partnerzy): od 15 tys. zł + VAT
Widget boczny (w zależności od wolnej przestrzeni): 6.500 zł + VAT /mc
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