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idąc na przeciw potrzebom Klientów, dajemy Państwu możliwość zamieszczania różnego rodzaju reklam 
na łamach naszego portalu. Biorąc pod uwagę dużą popularność naszego serwisu i obserwując ciągły wzrost 
jego zainteresowania, co potwierdzają wysokie statystyki jego odwiedzin, gwarancją jest, że reklamy te 
będą skutecznym medium dotarcia do sporej rzeszy ich odbiorców.

Szanowni Państwo,

1. Bannery reklamowe na głównej stronie Portalu okf.pl

Oferujemy zamieszczanie podłużnych bannerów
na głównej stronie naszego serwisu, jako jedną 
z najskuteczniejszych form reklamy. Bannery 
zlokalizowane są poniżej listy ostatnio dodanych 
firm, w taki sposób, aby mieściły się w obszarze 
widocznośći dla najbardziej typowych rozdzielczości 
ekranu. Wyświetlanie bannerów odbywa się rotacyjnie, 
według wewnętrznego algorytmu losowania po 
każdorazowym wyświetleniu (odświeżeniu) strony 
głównej.

Dopuszczamy zamieszczanie reklam statycznych, 
zapisanych w najpopularniejszych formatach 
graficznych tj.: .JPG, .GIF, .PNG oraz reklam 
animowanych - .GIF, .SWF (Flash). 

Oferta cenowa bannerów reklamowych na stronie głównej

  *)   cena netto
  **) cena brutto, zawiera 22% podatku Vat

Okres:          1 miesiąc

Cena:          2400 zł *
2928 zł **
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2. "Lider Branży"

Banner reklamowy "Lider Branży", pojawiający się 
w  s z c z e g ó ł a c h  d a n y c h  a d r e s o w y c h  f i r m  
konkurencyjnych (tej samej branży), jest idealną formą 
dotarcia do osób (potencjalnych klientów), które 
wyświetlając daną firmę, wiedza konkretnie czego 
szukają. W standardzie bannery liderów branży 
wyświetlane są rotacyjnie, według wewnętrznego 
algorytmu losowania po każdorazowym wyświetleniu 
(odświeżeniu) strony. Istnieje także możliwość 
zamówienia reklamy lidera branży na wyłączność, co 
daje Państwu gwarancję, że w danej branży będzie 
pojawiać się wyłącznie Państwa reklama.

Dopuszczamy zamieszczanie reklam statycznych, 
zapisanych w najpopularniejszych formatach 
graficznych tj.: .JPG, .GIF, .PNG oraz reklam 
animowanych - .GIF, .SWF (Flash). 

Oferta cenowa bannerów “Lider Branży”

  *)   cena netto
  **) cena brutto, zawiera 22% podatku Vat

Okres:              12 miesięcy                               12 miesięcy

Cena:                 2400 zł *                                do negocjacji
               2928 zł **

Rodzaj reklamy:        Lider Branży STANDARD        Lider Branży NA WYŁĄCZNOŚĆ
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2. "Super Lider Branży"

Banner reklamowy "Super Lider Branży", jest ulepszoną
wersją wyżej opisanego bannera "Lider Branży". Jego
przewaga polega na tym, że oprocz emisji w szczegółach
firm konkurencyjnych, jak to miało miejsce w przypadku
ww. "Lidera Branży", będzie się on wyświetlał nad listą
firm w wybranej branży, a także nad listą firm wyszukanych
po słowie kluczowym, charakterystycznym dla danej branży.
W standardzie bannery wyświetlane są rotacyjnie, według
wewnętrznego algorytmu losowania po każdorazowym
wyświetleniu (odświeżeniu) strony. Istnieje także możliwość
zamówienia reklamy super lidera branży na wyłączność, co
daje Państwu gwarancję, że w danej branży będzie
pojawiać się wyłącznie Państwa reklama.

Dopuszczamy zamieszczanie reklam statycznych, 
zapisanych w najpopularniejszych formatach 
graficznych tj.: .JPG, .GIF, .PNG oraz reklam 
animowanych - .GIF, .SWF (Flash). 

Oferta cenowa bannerów “Super Lider Branży”

  *)   cena netto
  **) cena brutto, zawiera 22% podatku Vat

Okres:              12 miesięcy                               12 miesięcy

Cena:                 3600 zł *                                do negocjacji
               4392 zł **

Rodzaj reklamy:          Super Lider Branży                    Super Lider Branży

 STANDARD                             NA WYŁĄCZNOŚĆ
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4. Bannery nad mapą Google

Portal kkf.pl daje możliwość użytkownikom wyświetlenie 
lokalizacji f irmy i instytucji na mapie. Po 
przeanalizowaniu ruchu w obrębie naszego serwisu, 
okazało się że moduł z mapą posiada zaskakująco dużą 
liczbę dziennych odsłon. W związku z tym uruchomiliśmy 
dla Państwa możliwość zamieszczania reklam 
bannerowych w module mapy. Wyświetlanie bannerów 
odbywa się rotacyjnie, według wewnętrznego algorytmu 
losowania po każdorazowym wyświetleniu (odświeżeniu) 
strony głównej.

Dopuszczamy zamieszczanie reklam statycznych, 
zapisanych w najpopularniejszych formatach 
graficznych tj.: .JPG, .GIF, .PNG oraz reklam 
animowanych - .GIF, .SWF (Flash). 

Oferta cenowa bannerów reklamowych w module z mapą Google

  *)   cena netto
  **) cena brutto, zawiera 22% podatku Vat

Okres:          1 miesiąc

Cena:          1440 zł *
1756,80 zł **
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5. Bannery na Mapie Kielc

Przedstawiamy Państwu interaktywną mapę miasta Kielce, 
posiadającą prostą i skuteczną wyszukiwarkę ulic. Mapa 
funkcjonuje w Internecie pod adresami: www.mapakielc.pl, 
www.mapakielc.eu, www.mapa.kkf.pl. Strona z Mapą jest 
bardzo dobrze pozycjonowana w wyszukiwarkach 
(tj. Google, Netsprint), dzięki czemu jeszcze bardziej jest 
ułatwione odnalezienie Mapy, o czym świadczą wysokie 
statystyki jej odwiedzin. W związku z powyższym oferujemy 
Państwu zamieszczenie bannerów reklamowych, które 
mogą być wyświetlane na górze lub na dole widoku mapy. 
Wyświetlanie bannerów odbywa się rotacyjnie, według 
wewnętrznego algorytmu losowania po każdorazowym 
wyświetleniu (odświeżeniu) strony głównej.

Dopuszczamy zamieszczanie reklam statycznych, 
zapisanych w najpopularniejszych formatach 
graficznych tj.: .JPG, .GIF, .PNG oraz reklam 
animowanych - .GIF, .SWF (Flash). 

Oferta cenowa bannerów reklamowych na stronie Mapy Kielc

  *)   cena netto
  **) cena brutto, zawiera 22% podatku Vat

Okres:               1 miesiąc                               1 miesiąc

Cena:                 840 zł *                                    720 zł *
            1024,80 zł **                                                                 878,40 zł **

Rodzaj reklamy:         Banner (góra mapy)                  Banner (dół mapy)
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6. Punkty reklamowo - informacyjne  na Mapie Kielc

Jako nowość, na Mapie Kielc, wprowadzona została opcja znaczników,
czyli wyświetlania punktów najbardziej popularnych aptek, restauracji 
i innych podmiotów. Dzieki temu mechanizmowi mogą Państwo 
wyeksponować informacje o Państwa firmie i tym samym podnieść jej 
widoczność w Internecie.

Oferta cenowa punktów reklamowo - informacyjnych na stronie Mapy Kielc

  *)   cena netto
  **) cena brutto, zawiera 22% podatku Vat

Okres:          12 miesięcy

Cena:          1800 zł *
2196 zł **


