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Kim jesteśmy?
Szanowni Państwo
ool24.pl ma przyjemność zaprosić Państwa do
współpracy z najbardziej poczytnym portalem
internetowym w powiecie oleskim.
ool24.pl jest zawsze tam, gdzie mają miejsce ważne
wydarzenia, a sprawdzony przejrzysty układ graficzny
umożliwia błyskawiczne i sprawne dotarcie do wybranych
tematów.
Naszym czytelnikom oferujemy zarówno nowoczesny
portal jak i rzetelną informację.
Portal zamieszcza zapowiedzi i szczegółowe relacje z
wydarzeń kulturalnych i sportowych. Opisujemy problemy,
interweniujemy w trudnych sprawach, informujemy o
sukcesach. Na naszym portalu znajdziecie Państwo
bogatą galerię zdjęć z różnego rodzaju imprez i wydarzeń.
ool24.pl jest portalem interaktywnym. Bez względu na
porę dnia dysponujemy aktualnymi wiadomościami
dostępnymi dla naszych czytelników 24 godziny na dobę.

czytają
nas mieszkańcy
z całego powiatu
oleskiego

średnio ponad

1000
odwiedzin
dziennie
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Co oferujemy?
Co daje Państwu reklama w naszym serwisie?
Reklama w Naszym serwisie daje Państwu całe spektrum
możliwości. Działamy wielopłaszczyznowo, tym samym
docierając do większej liczby osób, firm i potencjalnych
Klientów.
Duża liczba czytelników odwiedzających Nasz portal
wskazuje na spore zainteresowanie serwisem tym samym
zwiększając zasięg reklamy Państwa firmy.
Jesteśmy przekonani, że Nasza bogata i uniwersalna
oferta na pewno spełni Państwa oczekiwania. Jesteśmy
zawsze otwarci na wszelkie formy współpracy.

niski koszt

Jakie są

PLUSY
naszej reklamy?

szansa dla średnich

emisji

i małych firm na
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Wizualizacja reklam
A | baner górny (740 x 175 px)
B | baner poziomy lewy/prawy (560 x 120 px)
C | baner pionowy (160 x 350px); (baner nie jest wyświetlany na
urządzeniach o rozdzielczości poniżej 1190px-około 18% urządzeń)
D | baner prawy (szerokość 300px, wysokość zależnie od
preferencji)
E | baner pod artykułem (szerokość 620px, wysokość 120px)
F | reklama pop-up, przesłaniająca całą stronę (wymaga kliknięcia
aby ją wyłączyć)
G | artykuł sponsorowany
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Cennik reklam
Typ reklamy

2 miesiące

1 miesiąc

2 tygodnie

A | baner górny

900 zł

500 zł

300 zł

B | baner poziomy
lewy/prawy

600 zł

350 zł

250 zł

C | baner pionowy

320 zł

180 zł

120 zł

D | baner prawy
(cena za wysokość 150px)

380 zł

220 zł

150 zł

E | baner pod artykułem

220 zł

120 zł

80 zł

F | reklama pop-up
G | artykuł sponsorowany

–

35 zł / dzień
450 zł / publikacja

jeżeli w danym miejscu wykupionych zostanie więcej reklam niż jest
miejsc, reklamy są wyświetlane losowo przy każdym odświeżeniu
strony (ale nie więcej niż 3 reklamy na miejsce)

–

wystawiamy faktury zwolnione z podatku VAT

* podane ceny podlegają negocjacji
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Zasady współpracy
Oprócz standardowych form reklamy istnieje możliwość
przygotowania kampanii dedykowanych, w oparciu o
indywidualne projekty Klienta.
Istnieje możliwość wykonania baneru na zamówienie z
dostarczonych materiałów graficznych np. loga, sloganu. Cenę
ustalamy indywidualnie.
Reklamodawcom udostępniamy pełne statystyki wyświetleń i
kliknięć reklamy, dzięki czemu można szybko i łatwo określić
skuteczność reklam .
Treść reklamy można zmienić na inną w dowolnym momencie
trwania publikacji reklamy.

Redakcja
Damian Pietruska
redakcja@ool24.pl
tel. 697 473 273

Kontakt w sprawie reklamy
reklama@ool24.pl
Martyna Pietruska
tel. 665 696 336

Marcin Piątek
tel. 696 481 769

