Zyskaj szybko

nowych klientów
z serwisem

Tania i skuteczna reklama

różni ludzie, różne poglądy, jedna strona

gostynin24.pl

zobacz poradnik
dla reklamodawców

Aktywnie promujemy
Państwa usługi
Każdy Państwa klient zdobyty przez serwis gostynin24
jest naszym wspólnym sukcesem.
Liczymy na długofalową i udaną współpracę dlatego staramy się jak najbardziej
efektywnie promować oferty naszych klietnów.

Korzyści

O nas

• szybka, tania i skuteczna reklama

Portal gostynin24 jest pierwszym i największym
serwisem ogłoszeniowo-informacyjnym z terenu
Gostynina. Nasze strony przegląda ponad 3000
osób dziennie.

• elastyczność:

jesteśmy otwarci na każdy

rodzaj współpracy

• szybki przekaz: z naszym serwisem Twoja

oferta błyskawicznie Trafi do szerokiego grona
odbiorców z terenu Gostynina i okolic.

Co proponujemy?
Nasza oferta reklamowa to więcej niż banery.
Zapewniamy wiele możliwości w postaci
nowoczesnych form reklamowych:
• Informacje promowane
• Ankiety promowane
• Strony ofertowe
• Reklama w tle serwisu
• Relacje sponsorowane
• Promocję na Facebooku

Teraz możesz łatwo zaprezentować im swoją ofertę.

Doradzamy
Jeśli korzystają Państwo z serwisu gostynin24
jako narzędzia do reklamy i pozyskiwania nowych
klientów lub jeśli zastanawiają się Państwo nad
rozpoczęciem współpracy z nami przedstawiamy
zbiór informacji, które pozwolą poszerzyć wiedzę
na temat możliwości pozyskiwania klientów przez
internet.
Mając na uwadze skuteczność Państwa reklam
emitowanych w naszym serwisie stworzyliśmy
krótki poradnik, opisujący jak przygotować reklamę
aby osiągnąć najlepsze efekty.

• Reklamę Top Layer

Korzystając ze zdobytego doświadczenia, staramy
się podpowiedzieć Państwu jaka forma reklamy
będzie najlepsza do uzyskania oczekiwanych
rezultatów oraz jak przygotować reklamę aby była
skuteczna.

Masz pytania?

Zadzwoń:

• Ogłoszenia wyróżnione

Chętnie odpowiemy.

692 453 484
Andrzej Adamski

napisz email: info@gostynin24.pl

Reklama Top Layer (nowość)
Top Layer to reklama przykrywająca całą treść naszego serwisu. Wyświetla się użytkownikowi
przy pierwszym otwarciu naszej strony. Następnie co 30min.
Użytkownik musi kliknąć przycisk aby zamknąć reklamę i wyświetlić treść strony.

Ceny:
1 dzień: 99 zł, 3 dni: 199 zł
dłuższe okresy - do uzgodnienia

Ogłoszenia wyróżnione
Zachęcamy również do korzystania z opcji wyróżnienia ogłoszeń. Po wybraniu tej opcji Państwa
ogłoszenia będą większe, podświetlone oraz wyświetlane zawsze na czołowych pozycjach, przez
co będą częściej oglądane przez naszych użytkowników.
Cena: 19 zł

Masz pytania?
Chętnie odpowiemy.

Zadzwoń:

692 453 484
Andrzej Adamski

napisz email: info@gostynin24.pl

Reklama w tle (nowość)

Relacje sponsorowane

Reklama w tle to grafika, którą umieszczamy w tle
naszego serwisu.

Na zlecenie możemy przygotować relację z
dowolnego wydarzenia wybranego przez Państwa i
opublikować ją w naszym serwisie.

Bardzo skuteczna forma przekazania krótkiej
informacji, np. o aktualnej promocji czy
wyprzedaży. Ze względu na swoje umiejscowienie
na pewno zostanie zauważona.
Ceny:
3 dni: 139 zł, 7 dni: 199 zł,
dłuższe okresy - do uzgodnienia
*reklama jest widoczna na monitorach o rozdzielczości
minimalnej szerokości 1280px. Jest to ok. 80% naszych
użytkowników

Relacje mogą mieć formę tekstu i zdjęć lub video.
Możemy wykonać relacje z różnego rodzaju wydarzeń,
np: otwarcie nowej siedziby firmy, otwarcie punktu
sprzedaży, wręczenie nagród w konkursie, instalacja
nowego sprzętu w firmie, szkolenia pracowników i
inne wg Państwa potrzeb. Dzięki temu informacja o
Państwa działalności szybko trafi do wielu odbiorców.

Ceny: do uzgodnienia

Promocja na facebooku
Na Państwa zlecenie możemy opublikować dowolne treści reklamowe na naszym profilu na Facebooku. Ze
względu na młody wiek użytkowników Facebooka szczególnie polecamy tę formę reklamy dla branży rozrywkowej,
gastronomicznej, edukacyjnej itp. Możemy np. publikować treści zachęcające do ‘polubienia’ Państwa strony.
Ceny: do uzgodnienia

Masz pytania?
Chętnie odpowiemy.

Zadzwoń:

692 453 484
Andrzej Adamski

napisz email: info@gostynin24.pl

Nasza oferta
Inforamcje promowane
Informacja promowana jest to artykuł
umieszczony w naszym serwisie na Państwa
zlecenie.
W artykule możemy umieścić, tekst, zdjęcia, link
do strony internetowej a także nagrania video
lub audio. Dodany artykuł zostaje w naszym
serwisie na zawsze.
W zależności od Państwa potrzeb możemy
promować Państwa artykuł na pierwszej pozycji
wśród naszych informacji przej cały dzień lub
dłużej.

Ankiety promowane
Ankiety promowane to ankiety, które
emitujemy w naszym serwisie na Państwa
zlecenie.
Dodatkowo nasi użytkownicy po oddaniu
głosu w ankiecie przechodzą na stronę gdzie
eksponowana jest Państwa reklama. Na
Państwa życzenie możemy umieścić grafikę w
tle ankiety.
Polecamy osobom, które lubią niestandardowe
formy promocji. Reklama pojawia się w
nieoczekiwanym miejscu przez co zostaje
w świadomości odbiorcy. Ankiety świetnie
sprawdzą się również jako narzędzie do
wstępnego badania rynku lokalnego.
Ceny: do uzgodnienia

Dodatkowo ostatnio dodane informacje
promowane wyświetlamy w wyróżnionych
miejscach na stronach naszego serwisu.
Informacje promowane świetnie sprawdzają
się w sytuacji, gdy chcą Państwo przekazać
dokładny opis swoich usług i produktów lub
tekst marketingowy.
Warto z nich skorzystać także gdy potrzeba
szybko przekazać sporą ilość informacji jak
największej liczbie osób.
Przykłady: ogłoszenia np. przetargi, oferty pracy
dla specjalistów, opisy nowych produktów/
usług, informacje o nowej siedzibie firmy itp.
Ceny:

emisja jednorazowa: 59zł
emisja przez 1 dzień na czołowej pozycji: +49zł
emisja przez 3 dni na czołowej pozycji: +99zł

Strony ofertowe
To strony umieszczone w specjalnie wyznaczony dziale ‘Oferty’. Dodatkowo są wyświetlane w wielu
wyróżnionych miejscach w serwisie.
Na stronie ofertowej mogą Państwo zamieścić opis oferowanych usług, dane kontaktowe, informacje o
firmie oraz galerię zdjęć lub video. Strony ofertowe szczególnie polecamy firmom nie posiadającym własnej
strony internetowej oraz jako dodatek do innych form reklamowych.
Jeśli posiadają Państwo swoją stronę internetową możemy przekierować na nią użytkownika bezpośrednio
po kliknięciu Państwa oferty.
Ceny: emisja miesięczna: 29zł, emisja miesięczna przy zamówieniu dowolnej reklamy: 15zł, przy zamówieniu reklamy na
min. 3 m-ce: gratis

Masz pytania?
Chętnie odpowiemy.

Zadzwoń:

692 453 484
Andrzej Adamski

napisz email: info@gostynin24.pl

Reklama banerowa

Jak przygotować reklamę

Decydując się na reklamę banerową w naszym
serwisie warto zwrócić uwagę na kilka kwestii:
• Umiejscowienie i rozmiar baneru
• Format baneru
• Wygląd baneru
Większe formaty bardziej przykuwają uwagę.
Niemniej, również dobrze zaprojektowane
mniejsze banery są zauważalne. W naszej
ofercie znajdą Państwo banery różnej wielkości
- największy zakrywa całą powierzchnię strony
(reklama Top Layer).
Oprócz wielkości ważny jest też format baneru:
Akceptujemy 3 formaty: banery statyczne (pliki
jpg, gif, png), banery z prostą animacją (pliki
gif) oraz banery z animacją Flash (pliki swf).
Każda
z wymienionych form ma zarówno
swoje wady jak i zalety.
Banery statyczne
Zalety: Tanie i szybkie wykonanie; reklama
wyświetli się na większości urządzeń,
niezależnie od systemu operacyjnego (tablety,
smartfony).
Wady: brak animacji.

aby przyciągała wzrok
Reklama banerowa powinna przyciągać uwagę
swoją formą graficzną.
Odradzamy umieszczanie dużej ilości informacji
na banerze. Zbyt duża ilość informacji sprawia,
że w efekcie elementy zlewają się a baner
wtapia się w tło i przestaje przykuwać uwagę.
Szczegóły oferty mogą Państwo umieścić
na swojej stronie internetowej lub na
udostępnianych
przez
nas
stronach
ofertowych. Przy emisji baneru w naszym
serwisie mogą Państwo bezpłatnie otrzymać
stronę ofertową, do zamieszczenia opisu
oferty.
Porównując dwa poniższe banery widać,
że pierwszy (z mniejszą ilością informacji)
przykuwa wzrok bardziej niż drugi, pomimo,
że w drugim zastosowano intensywne kolory.
Banery statyczne

Banery z animacją GIF
Zalety: Reklama wyświetli się na większości
urządzeń niezależnie od systemu operacyjnego
(tablety, smartfony); możliwość umieszczenia
prostej animacji lub kilku różnych odsłon
reklamy.
Wady: brak możliwości umieszczenia złożonych
animacji; bardziej skomplikowane i droższe w
wykonaniu.
Banery z animacją FLASH
Zalety: Możliwość umieszczenia dowolnej
animacji.
Wady: reklama może nie wyświetlić się na
nowoczesnych urządzeniach (tablety, telefony,
smartfony) oraz na komputerach, które nie
mają zainstalowanej wtyczki Adobe Flash;
bardziej skomplikowane i droższe w wykonaniu.

Masz pytania?
Chętnie odpowiemy.

Zadzwoń:

692 453 484
Andrzej Adamski

napisz email: info@gostynin24.pl

Jeden obraz wart więcej niż tysiąc słów
To co głównie przykuwa wzrok to zdjęcia/grafiki oraz nagłówki.
Tekst opisowy czy wypunktowana oferta nie przyciągnie uwagi internauty. Dlatego warto skupić się na
dwóch wcześniej wspomnianych elementach. Jeśli zainteresujesz internautę grafiką lub nagłówkiem, na
pewno kliknie w baner i zapozna się z Twoją ofertą.

Warto dodać także element wzywający do działania. Przyciski i
teksty takie jak ‘zobacz więcej’, ‘poznaj szczegóły oferty’ czy
‘kliknij, aby dowiedzieć się więcej’ świetnie się sprawdzają. Nie
bez powodu są obecne w Internecie na każdym kroku.

Jeśli zachęcisz użytkownika do kliknięcia w reklamę

trafi on na stronę gdzie będzie ‘sam na sam’ z Twoją ofertą i na pewno się z nią zapozna.

Co warto a czego nie warto umieszczać na banerze:
Warto umieścić:

Czego unikać:

• zdjęcia, grafiki - one najbardziej przyciągają
wzrok

• długich opisów

• przyciski - jeśli na banerze jest przycisk,
użytkownicy chętniej w niego klikają

• dużej ilości informacji
• długich wylistowań

• wezwanie do działania (może być w formie
przycisku) takie jak: zobacz..., zobacz więcej...,
sprawdź..., przeczytaj…, zapoznaj się z...,
kliknij…, zamów…, zadzwoń…, napisz…,
wejdź na..., itp.

• zdjęć w tle (sprawiają, że treść jest nieczytelna)
• nadmiernej ilości danych kontaktowych

• Krótkie dane kontaktowe, w zależności od
potrzeby np. adres, wybrany numer telefonu,
adres strony internetowej itp.
Im więcej informacji zostanie zamieszczonych,
tym mniej każda z nich będzie przyciągać
wzrok

Masz pytania?
Chętnie odpowiemy.

Zadzwoń:

692 453 484
Andrzej Adamski

napisz email: info@gostynin24.pl

Jak przygotować informacje promowane?
Przygotowując artykuł do emisji w naszym
serwisie zwróć szczególną uwagę na dwa
elementy: tytuł i zdjęcie główne.
Zdjęcie - to pierwszy element jaki rzuci się w oczy.
Warto aby było zachęcające.

Tytuł - to najważniejsza część całej treści. Na jego
podstawie odbiorca zdecyduje czy poświęci więcej
czasu na zapoznanie się z Twoim artykułem. Warto go
dobrze przemyśleć. Pomimo, że to zwykle najkrótsza
część treści, ma największe znaczenie. Kiedy masz już
dobrze napisany tytuł, ponad połowa pracy jest za Tobą.

Pisząc artykuł zwróć też uwagę na:
Śródtytuły, nagłówki niższego stopnia.
To ważna część szczególnie długiego tekstu reklamowego. Śródtytuły dzielą tekst na mniejsze
bloki, dzięki czemu całość łatwiej się czyta. Ponadto mogą utrzymywać u odbiorcy stan
zainteresowania.
Wezwanie do działania.
Warto aby tekst posiadał wezwanie do działania. Teksty takie jak ‘zadzwoń do nas’ czy 'zobacz
ofertę na naszej stronie’ sprawdzają się bardzo dobrze.

Na koniec sprawdź, czy w tekście nie ma błędów.

Masz pytania?
Chętnie odpowiemy.

Zadzwoń:

692 453 484
Andrzej Adamski

napisz email: info@gostynin24.pl

Dostępne formy reklamy banerowej

Masz pytania?
Chętnie odpowiemy.

Zadzwoń:

692 453 484
Andrzej Adamski

napisz email: info@gostynin24.pl

Cennik banerów
Oznaczenie (wymiar)

Uwagi/informacje

Baner Top Triboard (1000x300px) 399 zł/m-c

wyświetlany rotacyjnie (maks. 10)

Button (185x80px)

189 zł/m-c

wyświetlany rotacyjnie

Baner 1 (300x250px)

259 zł/m-c

wyświetlany rotacyjnie (maks. 5)

Baner 2 (300x250px)

189 zł/m-c

banery wyśwetlane w losowej kolejności

Baner 3 (240x240px)

139 zł/m-c

banery wyśwetlane w losowej kolejności

Baner 4 (600x200px)

189 zł/m-c

wyświetlany rotacyjnie (maks. 5)

Baner 5 (120x360px)

179 zł/m-c

wyświetlany rotacyjnie (maks. 5), widoczny
na monitorach o szerokości wyświetlania
pow. 1280px (ok. 80%)

Artykuł promowany

69 zł/emisję

cena za utrzymanie na czołowej pozycji
przez 1 dzień: + 49 zł, 3 dni: + 99 zł

Pasek dolny (1000x40px)

199 zł/tydzień

użytkownik może zamknąć baner, wyświetli się
po ponownym załadowaniu strony

Top Layer (600x300px)

199 zł/3 dni

przykrywa całą stronę, cena za 1 dzień 99 zł

Reklama w tle

199 zł/tydzień

widoczna na monitorach o szerokości
wyświetlania pow. 1280px (ok. 80%)

Podane ceny są cenami całkowitymi. Za usługi wystawiamy rachunki uproszczone (bez VAT). Ceny nie uwzględniają
kosztów przygotowania banerów.

Wyróżnij się rozmiarem
Reklamy na pozycjach Baner 1, Baner 2 i Baner 3 możemy wyświetlać w podwójnej wielkości.
Koszt emisji powiększonego baneru to 140% ceny standardowej.

Dołącz do grona naszych zadowolonych klientów. Z naszych usług skorzystali już:
Bank Credit Agricole w Gostyninie, Bank Spółdzielczy w Gostyninie, Eurobank Gostynin, Galeria Wisła, Galeria Mazovia, Stara Betoniarnia,
Bank PeKaO w Gostyninie, OSK Markus, OSK Garstka, Klejna Auto, Gazeta Lokalna, Centrum Edukacyjne Pascal, Szkoła Wyższa im. P.
Włodkowica w Płocku, Grantrim, Pizzeria Retro, Pizzeria K2, Pizzeria Sahara, Pizzeria Bordoo, Media Expert, Dal-Gost, Soft-Net,
Viotech, Tom-Trak, Siadaczka Meble, Klub Zazamcze, Gmina Gostynin, Miasto Gostynin, Starostwo Powiatowe w Gostyninie, MTBS
Gostynin, Gostynińskie Centrum Edukacyjne, Liceum Ogólnokształcące w Gostyninie, PUL Gostynin, Dekra, SoftNet, 40+, Fikoland i
wielu innych.

Zadzwoń i zapytaj o rabaty

Masz pytania?
Chętnie odpowiemy.

Zadzwoń:

692 453 484
Andrzej Adamski

napisz email: info@gostynin24.pl

