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Skorzystaj z niezobowiązującego dwumiesięcznego okresu testowego!
Kliknij bannerek „Dodaj Lokal za DARMO” na stronie głównej serwisu

Sprawdź jak może wyglądać Twoja reklama!

Po wykupieniu prezentacji otrzymacie Państwo opiekuna, który będzie
aktualizował dla Państwa prezentację i doradzał w sprawie reklamy.

KOSZTY

Cena: 299zł neo + VAT / rok
+ Post na oficjalnym FanPagu  

+ Certyfikat polecający Państwa firmę GRATIS
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z obiektami z Państwa województwa.

pod napisem „Wyjątkowe Firmy” na
stronie głównej i na każdej podstronie

losowo w kolumnie po prawej stronie
Prezentacja wyświetlać się będzie

wyszukiwania.

Wyżej na liście

na wyższych pozycjach w wynikach
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Prezentacja zostanie umieszczona

OPCJE DODATKOWEJ PROMOCJI

Cena: 59zł neo/miesiąc Cena: 69zł neo/miesiąc

Wyjątkowe Firmy



Cena: 89zł neo/miesiąc

OPCJE DODATKOWEJ PROMOCJI

Cena: 119zł neo/miesiąc
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Baner Szczególnie Polecamy Baner nad lisngiem

Państwa Firma będzie pojawiać się
  losowo w centralnej części strony 
głównej pod napisem „Szczególnie 
                                     Polecamy”

Państwa Firma będzie pojawiać się rotacyjnie
co drugie wyświestlenie nad lisngiem

obiektów z danego województwa i miasta



fanpage’u ( www.facebook.com/ChrzcinyiKomunie)
Służymy bezpłatną poradą w stworzeniu posta.

”POLECAMY” widocznym na lisngu oraz

Cena: 49zł neo/miesiącCena: 29zł neo/miesiąc

ChrzcinyiKomunie.pl poleca Reklama na Facebook’u

Państwa wizytówka będzie opatrzona banerkiem 
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bezpośrednio w prezentacji

OPCJE DODATKOWEJ PROMOCJI

Umieszczenie informacji o obiekcie w formie posta.
Wpis będzie publikowany na naszym oficjalnym



Usługa pozwala na zamieszczenie artykułu
na łamach naszego serwisu w sekcji znajdującej się 
na stronie głównej. Artykuł prezentowany jest przez
3 miesiące od daty zamieszczenia w serwisie,
następnie przechodzi do archiwum.
Artykuł sponsorowany pozwala na zamieszczenie
dudużej ilości tekstu, linku oraz zdjęć. 

Artykuł sponsorowany w sekcji Blog

OPCJE DODATKOWEJ PROMOCJI

Cena: 249zł neo/miesiąc

Minimalny okres wykupienia dowolnej opcji dodatkowej to 3 miesiące.
Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%
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Aby dodać lokal należy wypełnić formularz, 
który znajduje się pod przyciskiem 
„DODAJ FIRMĘ ZA DARMO”, bądz przesłać 
na maila info@chrzcinyikomunie.pl adres strony www, 
na podstewie której stworzymy prezentację.

Wizytówka lokalu powstanie w ciągu 24 godzin
od momentu wysłania maila lub dodania materiałów 
osobiście poprzez formularz.

Kilka dni przed upływem dwumiesięcznego okresu
testowego skontaktujemy się z Państwem w sprawie
ewentualnego przedłużenia wpisu.

FORMALNOŚCI
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Serwis ChrzcinyiKomunie.pl należy do firmy:

Axel Media
ul. Kongresowa 24 | 25-672 Kielce
www.axelmedia.pl

SKONTAKTUJ 
SIĘ Z NAMI!

Agata Nartowska
e: info@chrzcinyikomunie.pl
t: 579 643 443

Emilia Nartowska
e: emilia.nartowska@chrzcinyikomunie.pl
t: 533 339 922


