
BRĄZOWY ZŁOTYSREBRNY PLATYNOWY

Reklama w artykule 
400 x 300 px

Reklama po prawej stronie 
300 x 300 px

Pakiety reklamowe
dla kandydatów na samorządowców!

Reklama u góry 
960 x 200 px

Reklama w artykule 
400 x 300 px

Reklama po prawej stronie 
300 x 300 px

Artykuł w portalu 
 (wywiad / prezentacja programu 
wyborczego)

Reklama u góry 
960 x 200 px

Reklama w artykule 
400 x 300 px

Reklama po prawej stronie 
300 x 300 px

Artykuł w portalu 
 (wywiad / prezentacja programu 
wyborczego) 

Reklama na pełny ekran

Reklama u góry 
960 x 200 px

Reklama w artykule 
400 x 300 px

Reklama po prawej stronie 
300 x 300 px

Artykuł w portalu 
 (wywiad / prezentacja programu 
wyborczego) 

Reklama na pełny ekran

Strona www 
(podstawowa)

Czas wyświetlania wszystkich reklam to 30 dni

369 ZŁ
300 zł netto

1845 ZŁ
1 500 zł netto

2829 ZŁ
2 300 zł netto

738 ZŁ
600 zł netto

Skontaktuj się z nami!

+48 668 043 283
reklama@bilgorajska.pl

Zachęcamy również do skorzystania z oferty naszych partnerów:
wydruki wielkoformatowe
banery
siatki reklamowe
szyldy
tablice reklamowe
reklama na samochodach
potykacze
roll-upy (systemy zwijane)

BIG PRINT ŁUKASZ MOSAKOWSKI  Biłgoraj ul. Długa 9
Tel. +48 500 574 474 E-mail   duzydruk@gmail.com

ulotki
plakaty
wizytówki
foldery
broszury
notesy
kalendarze
teczki z nadrukiem

DRUKARNIA HELVETICA  Biłgoraj  ul. Włosiankarska 13
Tel. +48 686 63 35 E-mail   zphelvetica@gmail.com
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Zobacz w portalu

Zobacz w portalu

Zobacz w portalu

Zobacz w portalu

Zobacz w portalu

Reklama u góry 
Wymiary 960 x 200 px 
Cena standardowa: 
472,32 zł brutto /30 dni 
384 zł netto 
 
 
 

Reklama w artykule  
Wymiary 400 x 300 px 
Cena standardowa: 
236,16 zł brutto /30 dni 
192 zł netto 
 
 
 

Reklama po prawej stronie 
Wymiary 400 x 300 px 
Cena standardowa: 
305,04 zł brutto /30 dni 
248 zł netto 
 
 
 

Artykuł w portalu 
Wywiad / Prezentacja programu wyborczego 
Tekst do 10 000 znaków (ze spacjami), możliwość 
dodania zdjęć. 
Cena standardowa: 
307,50 zł brutto /30 dni 
250 zł netto 
 
 

Reklama na pełny ekran 
Nowa forma reklamy przygotowana specjalnie 
na wybory, wyświetlana tylko raz przy pierwszym 
wejściu na portal. 
Cena standardowa: 
1 353 zł brutto /30 dni 
1 100 zł netto 
 

Strona WWW 
Profesjonalnie przygotowana strona internetowa 
z możliwością zamieszczenia opisu kandydata, 
programu wyborczego, aktualności, galerii zdjęć oraz 
materiałów promocyjnych. 
Cena standardowa: 
1 476 zł brutto 
1 200 zł netto

http://www.bilgorajska.pl/?przyklad_reklamy=1&rodzaj=gora&szer=960&wys=200#przyklad_reklamy_gora
http://www.bilgorajska.pl/aktualnosc,8334,0,0,0,Noc-Kultury-po-raz-pierwszy-w-Bilgoraju.html?przyklad_reklamy=1&rodzaj=artykul&szer=400&wys=300#przyklad_reklamy_artykul
http://www.bilgorajska.pl/?przyklad_reklamy=1&rodzaj=bok&szer=300&wys=300#przyklad_reklamy_bok
http://www.bilgorajska.pl/aktualnosc,8516,0,0,0,Oferta-studiow-licencjackich-i-magisterskich.html
http://www.bilgorajska.pl/?przyklad_reklamy=full

