CENNIK ARTYKUŁÓW SPONSOROWANYCH
na geoforum.pl
1. Artykuł sponsorowany (promocje,
przeceny, wyprzedaże, wiadomości z linkami
do stron komercyjnych, wiadomości
o ewidentnie marketingowym wydźwięku,
relacje z komercyjnych imprez, informacje
o konkursach organizowanych przez firmy,
o pracy w firmach, o pracy w urzędach
na stanowiskach niekierowniczych,
o konferencjach, inne)
n bez pozycjonowania – 150 zł
n 24 godziny na 1. miejscu pod sliderem
– 450 zł
n 24 godziny na sliderze – 780 zł
n 48 godzin na sliderze – 1200 zł

na
sliderze

2. Przy zamówieniu kilku artykułów oferujemy
rabaty.
3. Ogłoszenie w dziale SERWISY i SKLEPY
n (objętość do 8 linii tekstu po 30 znaków)
– 640 zł/rok.
4. Ceny innych form promocji na portalu
Geoforum.pl przedstawiamy na życzenie
Klienta.
5. Zamieszczenie artykułu sponsorowanego
winno być poprzedzone pisemnym
zamówieniem zleceniodawcy.

pod
sliderem
sliderem

Do wszystkich cen należy doliczyć 23% VAT
Ceny obowiązują od 1 grudnia 2020 r.

GEODETA Sp. z o.o.

02-541 Warszawa, ul. Narbutta 40/20
tel./faks (22) 849-41-63, 646-87-44
e-mail: redakcja@geoforum.pl
www.geoforum.pl

Warunki publikacji wiadomości na portalu Geoforum.pl
Bezpłatne

Płatne (artykuł sponsorowany)*

NEWSY O FIRMACH
nowy sprzęt/usługa w ofercie (bez linków i
promocje, przeceny, wyprzedaże itp.
marketingowych haseł)
zrealizowane projekty (bez linków z wyjątkiem
wszelkie wiadomości z linkami do stron
linków do stron z prezentacjami wyników projektu lub komercyjnych firm
informacjami – według uznania Redakcji)
wydarzenia z życia firmy (jubileusz, inwestycje)
wiadomości o ewidentnie marketingowym
wydźwięku
informacje o konkursach organizowanych
przez firmy
wszelkie inne na życzenie Klienta
NEWSY O PRACY
ogłoszenia o pracy w urzędach i instytucjach
o pracy w urzędach i instytucjach publicznych
publicznych na stanowiskach kierowniczych
na stanowiskach niekierowniczych
ogłoszenia o dużych naborach (np. gdy zagraniczna
pozostałe o pracy w firmach
firma zakłada w Polsce nowe biuro)
wszelkie inne o pracy na życzenie Klienta
NEWSY O KONFERENCJACH, IMPREZACH
pierwsze ogłoszenie o konferencji organizowanej
przypomnienia o konferencjach
przez organizację zawodową, urząd lub uczelnię
ogłoszenia i przypomnienia o konferencjach objętych
ogłoszenia o konferencjach organizowanych
patronatem medialnym Redakcji
przez firmy
relacje z konferencji niekomercyjnych oraz objętych
relacje z komercyjnych imprez
patronatem medialnym Redakcji
OGŁOSZENIA DROBNE
Wszystkie ogłoszenia zamieszczane przez
wyłącznie na specjalne życzenie Klienta
użytkownika samodzielnie w dziale „Ogłoszenia
drobne” (ogłoszenia o pracy, kupię, sprzedam, inne)
*Każda płatna forma publikacji wiadomości musi
zostać poprzedzona zamówieniem podpisanym przez
zleceniodawcę

