Zapraszamy do zapoznania się z szczegółową ofertą!
1. Pakiet reklamowy/ Wpis do Katalogu Firm i Laboratoriów
Wpis do Katalogu Firm i Laboratoriów

Pakiet BASIC

Pakiet
MEDIUM

Pakiet
PREMIUM

Dane teleadresowe firmy z logo

+

+

+

Link do strony i podstron www

1

5

Dowolna
ilość

Długość wpisu

max. 2000
znaków

max. 4000
znaków

max. 8000
znaków

Liczba kategorii w których umieszczana jest prezentacja

2

4

8

Liczba zdjęć/ grafik

3

6

12

Bezpłatne zmiany i aktualizacje

+

+

+

Dodatkowe usługi

Pakiet BASIC

Pakiet
MEDIUM

Pakiet
PREMIUM

Newsletter Laboratoria.net

1

2

3

Banner boczny – Strona Główna (1 miesiąc emisji)

-

1

2

Liczba artykułów na głównym przewijaku

1

2

4

Możliwość zamieszczenia informacji w działach: Szkolenia,
Wydarzenia

5

10

15

Reklama w postaci patronu artykułów

-

-

+

Ilość wprowadzonych załączników**

-

3

5

Wpis do Katalogu Produktów i Usług [ilość wpisów]

3

6

10

2. E-m@iling
Usługa obejmuje rozesłanie makiety graficzno - tekstowej do wszystkich Użytkowników
portalu Laboratoria.net - ponad 15 000 odbiorców

Siedziba: Laboratoria.net, 30-392 Kraków, Czerwone Maki 55/25, tel.: (12) 364 16 95, fax.: (12) 412 48 14
www.laboratoria.net, e-mail: bok@laboratoria.net, info@laboratoria.net
Wydawca: Labro Technologie, 30-392 Kraków, ul. Czerwone Maki 59 /22, NIP 954-111-33-29, Regon:
273427089, www.labro.com.pl

3. Bannery (emisja na stronie głównej i wszystkich podstronach)
Wielkość
(baner
dostarcza zamawiający, format bannera: jpg,
flash, gif animowany lub stały)

Główny górny

wielkość max szerokość 960px, wysokość
dowolna

Główny boczny

wielkość max szerokość 360 px, wysokość
dowolna

Główny dolny

wielkość lewy: max szerokość 570 px,
wysokość dowolna

4. Artykuł sponsorowany
usługa obejmuje umieszczenie tekstu sponsorowanego lub ogłoszenia w wybranej zakładce.
Promowanie artykułu także na facebooku.

5. Wpis do Działu: Praca / Szkolenia / Konferencje / Wydarzenia
Dla osób poszukujących pracę korzystanie z bazy serwisu Laboratoria.net jest
bezpłatne. Dla osób zamieszczających ogłoszenie o pracę usługa jest odpłatna.
Usługa zawiera także promocję oferty w mediach społecznościowych.

Ilość ogłoszeń
1
8+2 *GRATIS

* - możliwość wykorzystania w ciągu 12 miesięcy

6. Reklama video / Laboratoria TV

15+10 * GRATIS

Dla naszych klientów umożliwiamy także zapis video – prezentacji firm, wywiadów i innych
materiałów. Na zamówienie realizujemy także kampanię reklamową - nasi specjaliści
pomogą Państwu zarówno w przygotowaniach planu samego klipu jak i zajmą się jego
realizacją. Ponadto na naszym portalu dysponujemy kanałem video Laboratoria TV –
zintegrowanym z popularnym serwisem youtube przez co rozpowszechnianie materiałów nie
będzie stanowiło żadnego problem.
___________________________________________________________________________

W celu uzyskania oferty skontaktuj się z nami:
tel: (12) 364-16-95

e-mail: m.czerwinski@laboratoria.net
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