MÉDIAAJÁNLAT
A Paks-Press Hírügynökség Tolna megye egyik legnépszerűbb portálja a közösségi
oldalon, a leggyorsabban és megbízhatóan reagál a legfontosabb hírekre, eseményekre.
Hármas online felületen, a facebook közösségi portálon, @Paks.Press
(Paks-Press Hírügynökség) a www.pakspress.hu web-oldalon valamint a „Napi információs kiadás/Paks-Press Hírügyelet” PDF hírlevél formátum együttes alkalmazása
a legjobb hatásfokkal képes elérni elsősorban Paks és régiós környezete, valamit a
megye más településeken élő olvasóit.
Facebook oldal összes kedvelése 7308 (2018-01-17-én)
WEB Oldal Paks-Press.hu az oldal napi látogatottsága átlagosan 3-4000
Napi információs kiadás: A hírlevél 2200 közvetlen e-mail cmíre jut el, köztük a paksi
atomerőmű intranet oldalán is megjelenik, továbbá országos hatáskörű szervek, sajtó
osztályok sajtófigyelés, a média számos területe.
Hirdetési lehetőségeink
A hirdetést egyéni igények alapján testre szabjuk. A hirdetés méretén igény szerint
vagyunk képesek változtatni. A fizetés módja a teljesítést követően kiállított számla
alapján.
A banerek egy külön megszerkesztett hirdetési oldalra, vagy saját honlapra is mutathatnak.
Megjelenési oldalunk:
http://www.pakspress.hu/
Ajánlat:
- ajánlati nettó árak:
240 px széles tart. (jobb oldal)
13 nap 6000.- Ft./nap
10 nap 7000.- Ft./nap
180 px széles tart. (baloldal)
13 nap 5000.- Ft./nap
10 nap 6000.- Ft./nap
Megjenlenés a közösségi oldalon (facebook)
1./ A 24 órás intervallumban az elért személyek száma cca. 65 000 is lehet.
Ehhez külön (JPG fekvő formátumban cca 500 kilobyte) képet kérünk.
Ennek ára: nettó 100 ezer forint.
2. hidetés nem szponzorált formátumban, egy-egy (napi) megjelenés esetében az elért megtekintések számában az elért eredmény ismeretében határozuk meg.
Elért személyek/30. forint/fő.
Megjelenés a hirlevélben
Mérete változó lehet, az A/4 formátumban.

Az A/4 formátuban napi
1/1. 30.000 forint
l/2. 25.000 forint
¼. 19.000 forint.
Az árak az Áfa összegét nem tartalmazzák.
(JPG formátumban cca 500 kilobyte) képet kérünk.
PR-anyagok további tartalom-menedzselése, azaz megírása és megjelenítése egyedi igények alapján, külön megegyezés szerint lehetséges.
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