REKLAMA NA PCMARK.INFO
Kdo jsme?
Web pcmark.info je odborné diskusní IT fórum, které se zabývá hardwarem, softwarem,
sítěmi, přetaktováním, bezpečností, informačními technologiemi a webdesignem. V
současnosti jsme si našli širokou základnu pravidelných návštěvníků. Jsme jedno
z nejnavštěvovanějších IT diskusních fór v České Republice.

Koho oslovíte ?
Mezi naše čtenáře patří zejména návštěvníci, kteří hledají informace jaké počítačové
komponenty a sestavy si mají koupit. Přesně pro ty hledáme zajímavé nabídky, které můžete
prostřednictvím našeho webu učinit.
Mezi cílové skupiny patří zejména:
• vysokoškolsky vzdělaná populace
• studenti z řad středních a vysokých škol
• lidé pracující v nejvyšších úrovních pracovních pozic v oborech
o informační technologie
o elektrotechnika
o strojírenství

Návštěvnost
Měsíc
srpen 06
září 06
říjen 06
listopad 06
prosinec 06
leden 07
zdroj: awstat

Návštěvy (VISITS)
78 059
65 839
60 675
86 280
131 547
169 867

Zobrazení (VIEWS)
148 806
182 144
217 154
461 344
660 660
763 738

Hity
3 477 342
2 618 788
2 371 288
3 644 243
5 393 350
7 636 019

Podrobné statistiky jsou Vám k dispozici na adrese: http://stats.pcmark.info

Reklamní formáty a ceník
Fullbanner 1
Fullbanner 2
Velký čtverec
Ikonka
Zpětný odkaz 1
Zpětný odkaz 2

rozměr
468x60
468x61
250x250
88x31
20 znaků
20 znaků

pozice
horní
horní (rotace)
spodní (rotace)
spodní
horní
patička

viditelnost
cena za týden
všude
1 490 Kč
všude
390 Kč
všude
190 Kč
na hlavní straně
všude
všude
-

cena za měsíc
4 990 Kč
1 290 Kč
690 Kč
170 Kč
290 Kč
190 Kč

Ceník je platný od 1.2.2007. Uvedené ceny jsou konečné, nejsme plátci DPH.
-Bannery umístěné v horní pozici jsou viditelné bez scrolování při rozlišení 800x600 a více.
-Na reklamních pozicích „Fullbanner 2“ a „Velký čtverec“ bude banner umístěn v reklamním
systému, který zajistí náhodné vybrání banneru při každém načtení stránky. Obvykle na jedné
pozici rotují dva až tři bannery. Maximum rotujících bannerů je nastaveno na pět.
Na ostatních reklamních pozicích je zobrazen exkluzivně pouze Váš banner.
-Plochy si můžete pronajmout jednotlivě, či jejich použití kombinovat.
- Fullbanner 1 je obsazen až do září 2007

Druhy reklamních souborů: .gif, .jpg, .swf, .png

Slevy
V případě dlouhodobějších objednávek reklamy poskytujeme tyto slevy:
3 měsíce – sleva 5%
6 měsíců – sleva 10%
12 měsíců – sleva 20%

Reklamní pozice

plná velikost obrázku se vám zobrazí po kliknutí zde:
http://pcmark.info/reklamni_pozice.png

Reference
reklamy na našem webu využili např. tito významní klienti:
• OKI Systems s.r.o.
• Generali pojišťovna a.s.
• Banan s.r.o.
• Ad Pepper media international N.V.
• Zoner software s.r.o. / divize Czechia webhosting
• ceskeweby.cz - TRIPSOFT Webhosting Corp.
• Websitemaster.com a.s.
• Adventures s.r.o.

Kontakt
V případě zájmu o naše služby nás můžete kontaktovat:
Marek Maťovka
Dukelská 5
748 01 Hlučín
IČ: 71989293
email: matovka@pcmark.info
mobil: +420 604 829 796
ICQ: 297 591 529

