Reklama w serwisie internetowym Climb.pl – cennik na 2016
Szanowni Państwo i Użytkownicy climb.pl,
Portal Climb.pl jest aktualnie największym portalem o wspinaniu sportowym w Polsce. Użytkownicy
portalu to ludzie o profilu sportowym z pasją, ludzie aktywnie spędzający czas i stale rozwijający swoje
zainteresowania. Notujemy wzrost oglądalności, staramy się rozwijać i prezentować nowe funkcjonalności czego
efektem jest nowy w pełni profesjonalny layout portalu w 2016 roku – w tym pełne wsparcie na urządzeniach
mobilnych. Wychodząc na przeciw zapytaniom o reklamę w serwisie Climb.pl przygotowaliśmy dla Państwa
cennik reklamowy.
Krótko na temat statystyk climb.pl wg niezależnych Google Analitycs:

~30 tysięcy UNIKALNYCH wejść użytkowników miesięcznie

Krótko o nas.

(dane z 02.2016)

Climb.pl jest tworzone z pasji dla pasji. Naszą redakcję tworzy grupa osób od wielu lat związana z najróżniejszymi

formami wspinania, dzięki czemu z naszymi treściami trafiamy zarówno do wspinaczy sportowych, boulderowców, jak i do ludzi
związanych z sztucznymi ściankami, Tatrami czy górami wysokimi. Nieustannie wyznaczamy redakcji nowe cele i staramy się je
skrupulatnie realizować, dzięki czemu możemy się pochwalić bogatą bazą artykułów i poradników dla osób poczatkujących , jak i
zaawansowanych, olbrzymia galerią zdjęć z najróżniejszych światowych ogródków wspinaczkowych, własnymi filmowymi produkcjami
wspinaczkowymi. Rozwijamy się z dnia na dzień, a Wasze wsparcie tylko i wyłącznie nam to ułatwia!

Kontakt: Mariusz 'butcher' Majer - tel +48 602 132 180, gg: 1499112, butcher@climb.pl
Exposeit Mariusz Majer (climb.pl), 45-123 Opole, ul. Budowlanych 50 NIP 755-178-61-61, REGON 160132180

Oferujemy skuteczną reklamę w przystępnych cenach :)
wizualizacja miejsc na kolejnej stronie

1A BANNER 722x120 – Strona główna obok nad wiadomościami
Opis dla 1a/1b: Graficzna, animowana reklama umieszczana u góry strony, nad wiadomościami w serwisu – bardzo
atrakcyjne położenie. Rozmiar: Maksymalnie 722x120 pikseli, objętość do 100 kB
Cena: 400 zł za miesiąc (maks 4 bannery - rotacja)

Nowość Opcja 1a ALL - wyświetlanie na wszystkich podstronach nad wiadomościami!
Cena: 500zł za miesiąc (maks 4 bannery – rotacja)

2A BILLBOARD 722x120 na wszystkich podstronach serwisu obok logo
Graficzna, animowana reklama umieszczana u góry strony, obok logo
Rozmiar: Maksymalnie: 722x120 pikseli, objętość do 150 kB
Cena: 500 zł (maks 3 bannery – rotacja)

3A PRAWY BOKS NAWIGACYJNY 350 x120 – wszystkie podstrony serwisu!
Opis: Graficzna, animowana reklama umieszczona w prawej kolumnie serwisu na wszystkich podstronach
Rozmiar: Maksymalnie 350x120 pikseli, objętość do 100 kB
Cena: 350 zł za miesiąc (maks 4 bannery)

3B PRAWY BOKS NAWIGACYJNY – Rotacja 350 x120 PROMOCJA
Opis: Graficzna, animowana reklama umieszczona w prawej kolumnie serwisu na wszystkich podstronach
Bannery rotujące pomiędzy pozycjami w polach 3b – inteligenta reklama rotująca w wyznaczonych polach.
Rozmiar: Maksymalnie 350x120 pikseli, objętość do 100 kB
Cena: 200zł za miesiąc (maks 5 bannerów)

STAŁE FORMY REKLAMOWE
ARTYKUŁ SPONSOROWANY
Opis produktu: Tekst reklamowy opatrzony grafiką. Artykuł sponsorowany może być zajawiany m.in. Poprzez:
•zajawkę graficzną na stronie głównej serwisu lub stronie głównej sekcji serwisu lub stronie głównej serwisu
•oraz stronie głównej sekcji serwisu
•link do artykułów sponsorowanych
•Zalety produktu: Jest to niestandardowa forma promocji, umożliwiająca bogaty przekaz informacyjny oraz obszerną
prezentację produktów lub usług. Dzięki możliwości opublikowania informacji o charakterze eksperckim, pozwala na
zbudowanie wiarygodności marki.
Artykuł pozostaje w treści strony 'na zawsze' – serwis pozycjonuje wszystkie informacje w tekstach przez co produkt /
usługa jest dodatkowo znajdywane poprzez wyszukiwarki internetowe. Dzięki wysokiej pozycji climb.pl produkt /
usługa są łatwo dostępne przeważnie już na pierwszej stronie dla danej frazy / produktu / usługi.

Cena: 400 zł + 200zł zajawka na facebooku (prawie 8000 fanów!)
Kontakt: Mariusz 'butcher' Majer - tel +48 602 132 180, gg: 1499112, butcher@climb.pl
Exposeit Mariusz Majer (climb.pl), 45-123 Opole, ul. Budowlanych 50 NIP 755-178-61-61, REGON 160132180
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REKLAMA MULTIMEDIALNA
VIDEO
Opis: Dowolna, bannerowa powierzchnia reklamowa może zostać wykorzystana jako powierzchnia do prezentacji
dowolnego filmu reklamowego. Wówczas na stronach serwisu zamiast bannera uruchamia się spot reklamowy. Ramka z
filmem obejmuje sam film oraz pasek z nawigacji . włącz/wyłącz dźwięk, start, pauza, stop oraz wskaźnik postępu,
pokazujący aktualny stan załadowania filmu. Film emitowany jest w technologii Macromedia Flash Video z jakością
uzależnioną od łącza użytkownika. Film włącza się automatycznie po załadowaniu się reklamy.. Maksymalna długość spotu
wynosi 30 sekund.
Cena: ustalana indywidualnie w zależności od formy reklamowej i czasu trwania spotu

RABATY za kampanie bannerowe 3 miesiące – 5%, 6 miesięcy 10%, 12 miesięcy 15% (płatne z góry)
WYKONYWANIE REKLAM / BANNERÓW – możliwe jest wykonanie przez nas bannerów z dostarczonych materiałów. Cena
50-200zł. Przy zawarciu umowy na 12 miesięcy – wykonanie bannera/reklamy GRATIS.

Dedykowane produkcje filmowe
Filmy Climb.pl - Portal wspinaczkowy jest rozpoznawalny poprzez swoją multimedialną działalność. Produkujemy
filmy krótko metrażowe z wyjazdów, meetingów, festiwali, przejść skalnych etc.

Oferujemy państwu reklamę w swoich filmach jak i produkcje reklamowe na zamówienie
REKLAMA W FILMIE – wszystkie szczegóły do uzgodnienia
1.Logotyp na początku i końcu filmu
2.Film z zawodnikiem sponsorowanym
Film robiony za zamówienie z sponsorowaną przez Państwa osobą, zawodnikiem (treść filmu dowolna: sylwetka zawodnika,
przejście skalne drogi, przedstawienie osiągnięć zawodnika ...etc.)
3.Film reklamowy
Stworzymy dla Państwa unikalny film, dostosowany do państwa potrzeb, reklamujący Pastwa markę lub produkt.
4.Projekt Filmowy
Elastyczna oferta, dla tych którzy nie boją się wyzwań, mają pomysł i chcą to sfilmować. To nasz chleb powszedni. W tym:
•

scenariusz, ilość dni zdjęciowych, transport (Kraj /Europa), montaż filmu
Wszystkie powyższe projekty filmowe ustalane indywidualnie zarówno pod względem finansowym jak i czasowym.

Jesteśmy autormi wielu kultowych filmów wspinaczkowych w tym "Sprawa Humoru 9a" , który
zdobył nagrodę Publiczności na Krakowskim Festiwalu Górskim 2009.
http://vimeo.com/8391271
Przygotowaliśmy relacje video z takich wydarzeń jak , Festiwal KFG oraz RPTT.
Nakręciliśmy film Życie Na Przybloku
Wszystkie filmy dostępne są na stronie Climb.pl
Kontakt: Mariusz 'butcher' Majer - tel +48 602 132 180, gg: 1499112, butcher@climb.pl
Exposeit Mariusz Majer (climb.pl), 45-123 Opole, ul. Budowlanych 50 NIP 755-178-61-61, REGON 160132180

Dane redakcji:
Exposeit Mariusz Majer
45-123 Opole, Ul. Budowlanych 50
NIP 755-178-66-61
Mariusz 'butcher' Majer – Redaktor naczelny
tel +48 602 132 180
email: reklama@climb.pl

Wszystkie ceny są cenami netto.
Należy do nich doliczyć 23% podatku Vat.
Należy również sprawdzić czy TO jest
aktualna wersja cennika na climb.pl/reklama !

Wystawiamy faktury VAT
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