Ofertă de publicitate persoane juridice 2016
ziarbacau.ro

Grupul nostru de presă este susţinut de ONG Asociaţia Future în parteneriat cu SC Ghici Computers
SRL, J27/1579/2003, RO15884908, banca ING Piatra-Neamţ, jud. Neamț, cont RO66INGB0000999901320669,
firmă ce asigură suportul comercial, tehnic şi marketingul.

PREȚURIARTICOLE:
- articol secundar – 500 lei
- articol principal – 1000 lei
SUPLIMENTARE :
- material filmat maxim 60 minute – 500 lei / cameră
- fotografii – 5 lei / fotografie publicată
AMPLIFICARE VIZIBILITATE :
- pentru promovarea punctuală a unor articole sau bannere prin reclamă Google gestionarea
campaniei reprezintă 25% din valoarea sumei alocate promovării pe Google.
- pentru promovarea punctuală a unor articole prin reclamă Facebook gestionarea campaniei
reprezintă 25% din valoarea sumei alocate promăvării pe Facebook.
- alte tipuri de amplificare a vizualizarii materialelor promovate se negociază.
PREȚURI BANNERE:
- 300 X 300 coloană dreapta – 500 lei / lună
- 300 X 150 coloană dreapta – 250 lei / lună
- 300 X 50 coloană dreapta – 150 lei / lună
- alt tip de banner se negociază
EXCLUSIVITĂȚI:
Exclusivitatea înseamnă necontractarea de servicii de reclamă/promovare cu clienți aflați în
concurență directă cu beneficiarul exclusivității.
Exclusivitatea se plătește separat de serviciile de publicitate contractate și se poate contracta
pentru perioade de minim 30 zile. Prețul se negociază in funcție de valoarea contractului de
publicitate.
REDUCERI:
Persoanele juridice pot direcționa, în mod direct, până la 50% din valoarea publicității
contractate, pentru orice activitate de susținere sau premiere a copiilor olimpici sau cu talente
deosebite din județul Neamț.
Pentru a beneficia de această opțiune trebuie prezentate, la contractare, în copie, actele
contabile aferente banilor direcționati către activitățile menționate. Suma justificată va fi
scăzută sub forma de discount în cuantum de maxim 50% din valoarea contractului de
publicitate.
Prețurile nu includ TVA.

Media expunerii publicitare a Grupului de Presă este de peste 10.000 persoane / zi.
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