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Reklama w serwisie PoznanIT.pl

PoznanIT.pl to największy poznański portal branży IT skupiający dane adresowe i ofertę firm IT z okręgu
Poznania.
Portal istnieje na internetowym rynku prawie 3 lata, przybliżając jego strukturę, oferty oraz możliwości.
Portal cieszy się stale rosnącą popularnością.
Odbiorcami portalu w głównej mierze są:
- klienci chcący w prosty i jasny sposób znaleźć poszukiwaną firmę oraz zapoznać się z jej ofertą,
- inwestorzy chcący zapoznać się z branżą IT w Poznaniu, szukający firm które wykonają zlecenia,
- studenci oraz osoby poszukujące pracy, chcące zapoznać się z rynkiem pracodawców
- osoby związane z branżą IT poszukujące informacji na temat wydarzeń (konferencje, szkolenia).Celem
redakcji portalu jest prezentowanie tematów związanych z branżą IT. Portal jest internetową bazą
danych, miejscem prezentacji ofert Firm, narzędziem ułatwiającym poruszanie się po rynku IT oraz
narzędziem ułatwiającym nawiązywanie kontaktów biznesowych.
Zachęcamy Państwa do reklamy w serwisie PoznanIT.pl!
Możliwości reklamy:
-

publikacja banerów reklamowych / kampania reklamowa
artykuł sponsorowany
link sponsorowany
publikacja ofert pracy
publikacja konferencji IT
publikacja szkoleń IT
publikacja prezentacji IT
umieszczenie firmy w bazie danych (wizytówka podstawowa oraz biznes max)

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z redakcją pod adresem:
redakcja.pz@poznanit.pl
UMIESZCZENIE W BAZIE DANYCH
Umieszczenie w bazie danych jest odpłatne. Możliwy jest wybór jednego z dwóch wariantów:1)
Wizytówka PodstawowaInformacje, które można opublikować w ramach wizytówki Podstawowej:
- nazwa Firmy
- miasto
- ulica
- województwo
- kod pocztowy
- adres strony internetowej
Wizytówka podstawowa publikowana jest bezterminowo w wybranej kategorii. Opłata za publikację
wizytówki jest jednorazowa.Cena:
Wizytówka Podstawowa, opłata jednorazowa wynosi 49 zł netto
2) Wizytówka Biznes MAXMożliwość przedstawienia pełnej oferty Państwa Firmy
zawierającej zdjęcia, opisy oraz dodatkowe dane.
W ramach wizytówki Biznes MAX mogą zostać opublikowane następujące dane:
- nazwa Firmy
- miasto
- ulica
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-

kod pocztowy
adres strony internetowej
logo Firmy
zdjęcie (5 sztuk - np. oddziały firmy, salony)

- pełny opis działalności firmy, w treści może zostać opublikowana grafika lub zdjęcia (maksymalna
objętość opisu - w przybliżeniu dwie kartki formatu A4)
- profil Firmy
- rozbudowana - pełne dane kontaktowe (adresy oddziałów, e-maile itp.)
Ponadto:
- wizytówka oznaczona jest symbolem 5 gwiazdek - Biznes MAX
- wizytówka jest promowana na łamach portalu (na stronie głównej oraz w kategoriach)
- w wizytówce nie są publikowane reklamy
- wizytówka jest lepiej indexowana przez wyszukiwarki - zwiększa to prawdopodobieństwo odnalezienia
Firmy przez Państwa klientów
Wizytówka
Biznes MAX publikowana jest w wybranej kategorii na okres jednego roku.
Opłata za publikację wizytówki jest cykliczna (raz na rok).
Cena:Wizytówka Biznes MAX, opłata roczna wynosi 129 zł netto (jest to najtańsza forma reklamy
prezentująca w sposób kompleksowy Państwa Firmę i jej ofertę)
Publikacja wizytówki Podstawowej lub BIZNES MAX to tylko 4 kroki!
Zobacz! Zamów!
Istnieje możliwość dostosowania prezentacji do wymagań reklamodawcy - cena negocjowana
indywidualnie.

Zapraszamy do skorzystania z możliwości serwisu PoznanIT.pl!(publikacja artykułów, ofert, reklama)
Na wszystkie usługi wystawiamy Fakturę VAT.
Przy większych zamówieniach atrakcyjne rabaty!

Przykładowe rozmieszczenie reklam - strona główna portalu:
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