Reklama w serwisie MyViMu.com
Dla naszych reklamodawców przygotowaliśmy kompleksową ofertę reklamową.
Jeśli jesteście Państwo zainteresowani zakupem reklamy, prosimy o kontakt na
adres: marketing@myvimu.com , jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie.
Oferowane f ormy reklamowe :
 reklama banerowa górna: 970×90
 boczna: wieżowiec 160x600
 system bocznych banerów 200x200
 artykuł sponsorowany
 sponsoring konkursu

Większość proponowanych powierzchni reklamowych to standardowe wielkości zgodne z
formatami google adsense: adformat-display. Oferowane i uruchamiane jedynie na potrzeby
zamówionych kampanii.
Dodatkiem do reklamy może być np. przeprowadzenie konkursu, czy też dodatkowe
świadczenia redakcyjne (np. wzmiankowanie w przeglądzie nowości, recenzja publikacji,
wywiad, reportaż).

Poniżej prezentujemy moduły kampanii reklamowych możliwe do zastosowania na
naszych stronach:

Usługa

Łączna cena netto

artykuł sponsorowany, opublikowany na blogu w serwisie
„MyViMu.com” (w zależności od tego, czy dostarczony zostanie gotowy 100 zł - 300 zł
artykuł, czy przygotowanie zostanie zlecone serwisowi MyViMu.com)

konkurs na łamach „MyViMu.com”

Do uzgodnienia

NA STRONIE GŁÓWNEJ ORAZ WSZYSTKICH PODSTRONACH SERWISU

Przykładowe ceny (netto)
Usługa
dwutygodniowa kampania banerowa (970×90) na stronach MyViMu.com
miesięczna kampania banerowa (970×90) na stronach MyViMu.com
kwartalna kampania banerowa (970×90) na stronach MyViMu.com
półroczna kampania banerowa (970×90) na stronach MyViMu.com

cena
450 zł
700 zł
2000 zł
3750 zł

LOKALIZACJE BOXÓW 200x200 NA STRONIE GŁÓWNEJ ORAZ PODSTRONACH
W przypadku reklamy banerowej 200 x 200, reklamodawca wykupuje miejsce reklamowe
w lewej kolumnie.

Cennik box 200x200
Usługa
dwutygodniowa emisja reklamy banerowej
200×200
miesięczna emisja reklamy banerowej 200×200
kwartalna emisja reklamy banerowej 200×200
półroczna emisja reklamy banerowej 200×200

Cena netto za emisję w
pierwszym od góry polu
reklamowym

drugie od
góry pole
reklamowe

200 zł

150 zł

350 zł
1000 zł
1850 zł

300 zł
850 zł
1550 zł

W przypadku wieżowca 160x600, reklamodawca wykupuje miejsce reklamowe
w lewej kolumnie strony Foto Forum oraz wszystkich jej podstronach pod boxami.

Cennik wieżowiec 160x600
Usługa

cena

dwutygodniowa kampania wieżowiec
160x600

250 zł

miesięczna kampania wieżowiec 160x600

400 zł

kwartalna kampania wieżowiec 160x600

1000 zł

półroczna kampania wieżowiec 160x600

1850 zł

Banery reklamowe
Poniżej w tabeli zamieszczamy akceptowane przez nas formy reklamy banerowej. W przypadku
reklam w technologii Adobe Flash zastrzegamy sobie prawo do przyjęcia reklamy tylko pod
warunkiem, że będzie serwowana wyłącznie z naszego serwera. Nie akceptujemy reklam typu
Top Layer, rozwijających się w jakikolwiek sposób poza obszar wyznaczony dla danej reklamy.

nazwa

rozdzielczość

leaderboard

970×90

box

200x200

skyscraper

160x600

akceptowane
formaty

maksym. rozmiar

GIF, SWF, JPG, PNG

50 kB

50 kB W przypadku użycia reklam FLASH:
Plik SWF nie może być zabezpieczony przed debugowaniem.

Konto Komercyjne - dla Firm i Reklamodawców
Konto komercyjne w serwisie myvimu.com jest oryginalnym kanałem promocji pozwalającym
na większą swobodę w kreowaniu przekazu reklamowego. Może być stosowany np. jako
uzupełnienie kampanii banerowej lub odrębna forma promocji.
Profil komercyjny, pozwala na dodanie zdjęć wraz z dokładnymi opisami,śledzenie statystyk
oraz umieszczenie informacji takich jak:
- adres firmy - godziny otwarcia - adres strony internetowej - pozycja na mapie!
(Jeśli np. sprzedajesz produkt do czyszczenia monet, możesz dodać zdjęcie monety przed i po
jego zastosowaniu, podać skład, cenę itp.) Tylko dla posiadaczy konta komercyjnego,
udostępniamy innowacyjną reklamę blend-up, pokazywaną na zasłonkach dla niezalogowanych
Użytkowników oraz promowanie Profilu na stronie głównej serwisu.
Możliwości jest wiele, wystarczy odpowiednio dopasować strategię i monitorować efekty dzięki
systemowi analizy ruchu. Wybierz Profil Komercyjny i bądź bliżej swoich klientów!
Reklama nie może łamać obowiązującego w Polsce prawa.
Reklamodawca jest odpowiedzialny za zgodność treści reklam z prawem.
Reklamodawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich wskutek
emisji reklam. Serwis MyViMu.com zastrzega sobie prawo oznaczenia emitowanej reklamy przy
użyciu zwrotów: "reklama", "artykuł sponsorowany" itp.
Zastrzegamy sobie prawo do zmian w cenniku.
Podane ceny reklam są wyłącznie informacją handlową i nie stanowią oferty w myśl art. 66, §
1. Kodeksu Cywilnego.

