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Oferta reklamowa na rok 2011
Zapraszamy do umieszczenia reklamy w serwisie
PoloniaInfo! Nasza oferta zwraca się do firm, które
chcą dotrzeć z informacją o swojej działalności do
mówiących po polsku mieszkańców Szwecji.
Serwis PoloniaInfo istnieje już od września 2000 r. i
wg najnowszych statystyk notujemy ponad 6000
odwiedzin dziennie. Naszym czytelnikom oferujemy
między innymi reportaże poświęcone aktualnym
wydarzeniom polonijnym, Kalendarz Imprez,
archiwum prasy polonijnej i inne. Znajdziesz u nas
także forum dyskusyjne i Bazar, dział z drobnymi
ogłoszeniami.
Ogłoszenia umieszczone w naszym serwisie trafiają
do Twoich klientów szybko i skutecznie, a na
dodatek nieporównywalnie taniej niż ogłoszenia
umieszczone w drukowanych gazetach.

STATYSTYKA
Nasza statystyka mierzona jest na takich samych
zasadach jak innych profesjonalnych stron
internetowych w Szwecji i jest ogólnodostępna np.
na stronie http://sis-index.se.
 Mamy ponad 20 000 zarejestrowanych
użytkowników.
 Nasz serwis odwiedza ponad 30 000
unikalnych czytelników każdego tygodnia.
 W ciągu ostatniego roku ruch na naszej
stronie wzrósł o ponad 30%.
Dodatkowe informacje na temat statystyki dostępne
są na zamówienie.

KATALOG FIRM
Cennik 2011

Katalog Firm PoloniaInfo jest internetowym spisem usługodawców i firm, które ze swoją ofertą chcą dotrzeć do mówiących po
polsku mieszkańców Szwecji. W serwisie można znaleźć ogłoszenia lekarzy, mechaników, tłumaczy, sklepów z polskim jedzeniem
i innych. Ogłoszenia można w każdej chwili zmieniać i aktualizować.
W Katalogu Firm oferujemy dwie formy reklamy: Pasek i Strona.

PASEK
Nazwa firmy, działalność, adres i numer telefonu.
Treść ogłoszenia to maksymalnie 190 znaków.

Cena: 700 kr/rok (umieszczenie linku w tresci
ogloszenia kosztuje dodatkowo 200 kr/rok)

STRONA
Strona zawiera:




obszerną informacją o firmie
logo, adres, dane kontaktowe
3 zdjęcia

Dodatkowo:





Pasek w Katalogu (patrz wyżej)
Link do ogłoszenia ukazuje sie w module
Katalog Firm w różnych działach PoloniaInfo
np. Bazar.
Możliwość stworzenia adresu www do
strony w formie:
www.poloniainfo.se/nazwa_firmy.

Cena: 2000 kr/rok.

Do wszystkich cen dochodzi podatek VAT (moms) o wysokości 25%.

KONTAKT
Napisz do nas na adres: reklamy@poloniainfo.se by otrzymać pomoc naszych specjalistów od reklamy.
Do usłyszenia!

