Urodzinowa promocja z InSilesia.pl
Profesjonalna, wizerunkowa promocja firmy, produktów i usług docierająca
do wartościowej grupy docelowej. Promocja w okresie 1 miesiąca obejmuje:
o
o
o
o
o
o

Reklamę bannerową typu: Billboard top (750x100) – rotacyjna emisja na stronie
głównej InSilesia.pl oraz stała emisja w sekcji Gospodarka i Biznes*,
Reklamę bannerową typu: Rectangle – stała emisja w sekcji Aktualności*
Kreację reklam: animowany Billboard oraz Rectangle w technologii flash
Zamieszczenie logo firmy w newsletterze InSilesia.pl
Promocję przez Facebook InSilesia.pl
Wyróżnienie w bazie firm

Cena pakietu (abonament miesięczny): 500 zł netto
Oferta ważna w terminie 23 marca-23 kwietnia
*Ze względu na ograniczone miejsce powierzchni reklamowej, informujemy że oferta jest
ważna do wyczerpania miejsc reklamowych
Wystarczy podać nr telefonu – skontaktujemy się z Państwem:

Kliknij Tutaj
O InSilesia.pl
Użytkownik InSilesia.pl ma realną siłę nabywczą, mieszka w woj. śląskim,
pracuje i szuka wiarygodnych informacji z „pierwszej ręki”.
InSilesia.pl to marka wiarygodna i sprawdzona. Jesteśmy patronem medialnym największych
wydarzeń w regionie oraz partnerem mediów i instytucji. Zobacz jak budujemy zasięg marki
i naszych partnerów: http://insilesia.pl/onas
InSilesia.pl to pierwszy i jedyny serwis w regionie, z którego codziennie jednocześnie korzystają:
o

dziennikarze,

o

specjaliści i managerowie PR i marketingu,

o

rzecznicy prasowi,

o

właściciele i

o

kadra zarządzająca firm, instytucji i jednostek samorządowych

o

mieszkańcy regionu poszukujący wiarygodnych informacji bezpośrednio ze źródeł.

1

InSilesia.pl dostarcza informacje źródłowe bezpośrednio od instytucji, firm, organizacji, osób
publicznych, służb państwowych. W InSilesia.pl komunikaty i depesze poddawane są jedynie kontroli
edytorskiej.
InSilesia.pl to najszybciej rozwijające się medium regionalne. W ciągu miesiąca bannery reklamowe
emitowane w InSilesia.pl wyświetlono blisko 630 000 razy.
InSilesia.pl dostępna jest przez: www, aplikację desktop InSilesiaMonitor, aplikację mobilną Android.
Z informacji prasowych InSilesia.pl korzystają m.in. Gazeta.pl, Gazetacodzienna.pl, PelniaKultury.pl i wiele
innych mediów elektronicznych.

Kontakt
Kontakt w sprawie oferty:
Magdalena Ślaska – redaktor
magdalena.slaska@insilesia.pl
Tel. 692 031 336
Michał Pasternak - redaktor
michal.pasternak@insilesia.pl
Tel. 692 031 336

…lub wystarczy podać nr telefonu –
skontaktujemy się z Państwem:

Kliknij Tutaj
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