
BANERY

Rozmiar Baneru (pixeli)
Strona Główna (Y1)

Cena za 1000 odsłon

ROS (Y2)
Cena za 1000 odsłon

A (750x200) £3.75 £3.00

B (750x100) £2.75 £1.80

D (300x250) £2.50 £2.25

E (320x100) £1.00 £1.00

F (320x100) £0.94 £0.94

* Ceny nie zawierają podatku VAT



MAILING

Oferujemy również dodatkowe ustawienia, które zwiększają efektywność kampanii.
Są to określenie zasięgu wyświetlania reklamy (geotargeting), określenie limitu 
odsłony reklamy na unikalnego użytkownika IP (capping) oraz określenie dni i 
godziny wyświetlania reklamy.

Dodatkowe ustawienia kosztują ekstra 10%, cena naliczana jest od całości 
kampanii reklamowej.

Kreacja banerów A i B to koszt £100+ VAT, natomiast D i E £60 + VAT.

Wiadomość wysłana drogą mailową do grupy zarejestrowanych na londynek.net 
użytkowników. Cena wysyłki mailingu jest uzależniona od ilości wysłanych 
jednorazowo e-maili  i wyliczna wg. poniższej metody:

- £150 – za uruchomienie mailingu + £25 za każde rozpoczęte 500 odbiorców

Dla przykładu poniżej podane są ceny dla mailingów wysłanych do:

1920 odbiorcow -> £150 + 4 x £25 = £300 czyli ok. £0,13 za 1 email

11610 odbiorcow -> £150 + 24 x £25 = £750 czyli ok. £0,064 za 1 email

Kreacja mailingu jest płatna dodatkowo: £100

* Ceny nie zawierają podatku VAT

Cenę kampanii wyliczamy w następujący sposób:

Z*(Y1,Y2) = cena kampanii

gdzie:
Z = CPM liczba odsłon
Y1, Y2 = cena za odsłonę wybranego banera i jego lokalizacji

np.:
100 000 odsłon (100 CPM) + baner typu D (300x250) na stronie głównej (Y1)
100*2.5 = 250 GBP



ARTYKUŁ SPONSOROWANY
Forma reklamy w internecie, która promuje w bardziej lub mniej subtelny sposób 
Twoją firmę, produkt czy markę. 

Artykuł w dziale “Czytelnia” (minimum 4 000 znaków, wymagamy nadesłania 
materiałów minimum na 7 dni przed publikacją)

Artykuł widnieje w dziale „Czytelnia” przez 30 dni, przez pierwsze 5 dni 
wyświetlany jest również na głównej stronie portalu.

Gotowy do publikacji, nadesłany przez reklamodawcę: £500

Napisany przez redakcję Londynka: £600

Artykuł w dziale “Lajt” (maximum 4 000 znaków, wymagamy nadesłania 
materiałów minimum 24 godziny przed publikacją)

Artykuł widnieje w dziale „Lajt” przez 30 dni, przez 1 dzień wyświetlany jest 
również na głównej stronie portalu.

Gotowy do publikacji, nadesłany przez reklamodawcę: £450

Artykuły sponsorowane są  archiwizowane (niewidoczne dla użytkownika) po 
upływie 30 dni od daty publikacji i przeniesione do bazy portalu. Istnieje 
możliwość przedłużenia czasu wyświetlania artykułu:

• przedłużenie wyświetlania o 6 miesięcy: £300
• przedłużenie wyświetlania o 12 miesięcy: £500

Każdy artykuł jest publikowany na stronie Facebook Londynek.net. Post na 
stronie Facebook będzie widoczny przez 30 dni.

Facebook post. Istnieje możliwość publikacji linku zewnętrznego na profilu 
facebook Londynek.net. Wymagamy nadesłania tekstu do postu, zdjęcia oraz linka 
do strony. Maxymalna ilość znaków, łącznie ze spacjami to 1000. (ok. 100 słów)

Koszt: £350

* Ceny nie zawierają podatku VAT



* Ceny nie zawierają podatku VAT



PROMOCJE
Przyciągnij nowych klientów, oferując im zniżkę na wybrane przez Ciebie produkty.
Zamieść swoją ofertę dla użytkowników portalu w dziale „Promocje” widniejącym 
na stronie głównej tuż pod wiadomościami.

W przeciwieństwie do innych portali nie pobieramy procentu od sprzedaży 
zamieszczonej promocji. Płatność jest jednorazowa na wybrany czas np. tygodnia, 
dwóch tygodni lub miesiąca, przez pierwsze 5 dni Promocja wyświetlana jest na 
stronie głównej portalu. Użytkownik drukuje kupon promocyjny i za usługę płaci 
bezpośrednio Tobie.

Jest to jedyna forma reklamy - poza banerami - dostępna na stronie głównej.

7 dni 14 dni 30 dni

£59.90 £108 £198

* Ceny nie zawierają podatku VAT



OGŁOSZENIA KOMERCYJNE
Wyróżnij swoje ogłoszenie na liście zamieszczając płatne ogłoszenie komercyjne, 
które wyróżnia się kolorową szatą graficzną, wyświetlane jest na samej górze listy 
ponad ogłoszeniami standardowymi i specjalnymi oraz posiada dodatkową opcję  
‘Podbij’.

Dział 14 dni 30 dni 60 dni 90 dni 180 dni

Nieruchomości £44.00 £60.00 £100.00 - -

Praca £49.95 £96.95 £160.00 £226.00 -

Usługi £45.00 £78.00 £146.00 £198.00 £374.00

Kupię/Sprzedam £30.00 £43.00 £78.00 - -

Towarzyskie £19.50 £35.00 £59.00 - -

Motoryzacja £25.00 £44.99 £79.99 - -

* Ceny nie zawierają podatku VAT



LINKI SPONSOROWANE
Świetna forma reklamy, która pozwala na zwiększenie zainteresowania Twoim 
produktem lub usługą poprzez przekierowanie użytkownika bezpośrednio na Twoją
stronę internetową lub do ogłoszenia na Londynek.net. Link sponsorowany można 
zamieścić w dowolnie wybranym dziale, bez względu na to jaki jest profil Twojej 
firmy/usługi.

Dział 7 dni 30 dni 

(-10%)

90 dni

(-20%)

180 dni

(-30%)

Nieruchomości £24.50 £94.50 £252.00 £441.00

Kupię/Sprzedam £21.00 £81.00 £216.00 £378.00

Motoryzacja £14.00 £54.00 £144.00 £252.00

Towarzyskie £14.00 £54.00 £144.00 £252.00

Usługi £28.00 £108.00 £288.00 £504.00

Praca: Oferty i Kandydaci £56.00 £216.00 £576.00 £1,008.00

Wiadomości £56.00 £216.00 £576.00 £1,008.00

* Ceny nie zawierają podatku VAT



ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ
Zapowiedzi wydarzeń publikowane są w specjalnie wyznaczonym dziale Wydarzenia 
(www.londynek.net/wydarzenia), który charakteryzuje się przejrzystością oraz łatwością 
znalezienia wydarzenia według daty, miejsca lub tematyki. Zapowiedzi dodawane są 
w porządku chronologicznym i zmieniają pozycję w zależności od daty promowanego 
wydarzenia.
Dział ten również widoczny jest na stronie głównej portalu w 2 formach:

Koszt publikacji wydarzeń to:
• wyróżnione (mini banery) – 10 GBP/dzień. Minimalny czas publikacji – 7 dni.

• standardowe (link) – 5 GBP/dzień. Minimalny czas publikacji – 7 dni.

* Ceny nie zawierają podatku VAT


