OFERTA PUBLICITATE WWW.CURIER.RO
Leaderboard banner - 468x60
800 lei

Leaderboard banner - 728 x 90
1.500 lei

www.curier.ro
✓ unul dintre cele mai
vizitate site-uri din Arges
(conform trafic.ro)
✓ peste 60.000 vizitatori
unici pe lunã
✓ peste 400.000 afisãri
pe lunã

OFERTE SPECIALE

Large Rectangle banner
- 399 x 290
2.000 lei

■ Linkuri sponsorizate
Cîteva cuvinte sugestive,
gen titlu, cu trimitere la siteul dvs. Link-ul va fi afişat în
toate paginile site-ului.

Tarif: 50 lei/lună
■ Advertoriale
În site pot fi inserate
advertoriale multimedia care
conţin text, fotografii, fişiere
audio-video.
Advertorialul va fi vizibil în
prima pagina a site-ului şi în
primele titluri la secţiunea de
încadrare (social-eco-nomic,
monden etc).
● text + foto:

Tarif: 100 lei - 1 zi
● text + foto + video:

Tarif: 150 lei - 1 zi

Rectangle
banner
180x150
200 lei
Square banner
250x250
500 lei

Rectangle
banner
180x150
200 lei

Info bannere
● Dimensiunile sînt exprimate în pixeli
● Preþurile sînt pentru o perioada de o lunã (30 zile)

Pentru bannere de complexitate mai mare se va plãti producþia
● Bannerele vor fi trimise în format .gif, .jpg, sau .swf; fişierele .jpg şi .gif
trebuie să fie RGB (nu INDEX sau CMYK)
● Pentru .swf: se vor trimite şi fisierul sursa (.fla) şi fonturile cu care a fost
realizat bannerul; deasemenea, fişierele .swf trebuie să aibă linkul inclus
şi opţiunea blank
● Mărime maximă fişier .gif, .jpg, .swf: 120kb
● Bannerele de tip special, overlayer, rollout etc, vor avea buton de close
vizibil şi funcţional
● Sunetul este acceptat numai la acţiunea utilizatorului (mouse over sau
click). Butonul de sound off/on va fi într-o poziţie fixă şi va fi vizibil pe întreaga durată a bannerului. Sunetul automat este permis numai în cazul
jingle-urilor, cu condiţia să nu fie repetitive, durata maximă să fie de 2 secunde iar volumul să nu depăşească 40%
● În cazul video bannerelor, mărimea maximă admisă a fişierului este
250kb. Obligatoriu buton de close vizibil şi funcţional. Auto play la încărcare (trebuie să aibă buton de pauză sau stop).

Poziţia în home page poate fi
păstrată pentru 25 lei pentru
fiecare zi de postare. După
postarea preferenţială, advertorialul va ajunge în arhiva
on-line a ziarului, fiind accesibil
oricînd.
Pentru postarea pe contul de
Facebook se mai adaugă 30
lei.

■ Anunţuri
În site pot fi inserate anunţuri
publicitare (Fonduri Europene,
Angajare,
Licitaţii,
Convocări etc).

Tarif: 300 lei - 1 zi

●

Wide Sky scraper
banner
160x600
600 lei

Poziţia în home page poate fi
păstrată pentru 50 lei pentru
fiecare zi de postare.
Pentru postarea pe contul de
Facebook se mai adaugă 30
lei.

■ Publicitate contextuală
Cuvinte subliniate în
cadrul
textelor
ce
generează un banner
publicitar de 200 x 200 px
(max 5 cuvinte).

Tarif: 500 lei/lună

