Ceník inzerce v on line filatelistickém deníku Japhila - http://www.japhila.cz/ - ceny platné od 9. 9. 2008
Sazby platí pro 12 měsíců, možný je i roční podíl (ceny jsou konečné, nejsme plátci DPH)
web:
obchodní
sběratelský*)
4560 CZK / rok 500 CZK
1. Standardní grafický baner velikosti 88 x 31 pixelů
5 stran Japhily, z toho 2 volitelné u obchodních webů - vše na hlavní stranu (380 Kč měsíčně)
vzor velikosti:

2.

6600 CZK / rok 1100 CZK
Standardní grafický baner 468 x 60 pixelů nebo 120 x 600 pixelů (svislý)
9 stran Japhily, z toho 4 volitelné u obchodních webů - vše na hlavní stranu (550 Kč měsíčně)
vzor velikosti (baner 120 x 600 pixelů je na výšku):

3.

Grafický baner 589 x 96 pixelů
12 stran Japhily, z toho 6 volitelných u obchodních webů - na Vaše libovolné strany
vzor velikosti:

8800 CZK / rok

-

4.

Grafický baner 728 x 90 pixelů
12 stran Japhily, z toho 6 volitelných u obchodních webů - na Vaše libovolné strany

9900 CZK / rok

-

Plus (+):
Cílené propojení na Váš web s měnitelným obsahem k nabídce 4
Doloženo výpisem IP spojení unikátních návštěvníků - téměř 100 % sběratelů **)
vzor: animovaný baner Slovfila např. na straně www.japhila.cz/index_cz.htm

1,10 CZK/1 klik

5.

Sleva za opakování - 10 % po 24 měsících

6.

Internetové stránky ve II. doméně - pod Japhilou
html protokol do rozsahu 5 stran včetně ilustrací, upoutávky dle dohody

od 5 000 CZK

dohodou

7.

Článek o obchodních / filatelistických aktivitách - public relations
(maximální rozsah 3 strany A4 včetně ilustrací)
1 strana A4 a každá další navíc

od 1000 CZK

dohodou

10%

10%

300 Kč

8.

V případě sjednání libovolné objednávky (1-7, 10) textové upoutávky na Japhile

zdarma

zdarma

9.

Propagace sběratelských akcí, výstav, burz, prodej filatelistických dopisnic apod.

zdarma

zdarma

10. Baner na Exponetu: strana www.japhila.cz/exponet/index_link.htm
5000 Kč nebo 200 EUR
Libovolná velikost baneru 1, 2, 3 eventuálně jiný dle dohody za jednotnou cenu
Fakturován je momentálně výhodnější kurs: 5 000 CZK / 1 rok nebo 200 EUR / 1 rok
Partnerem inzerce na této straně je "Virtuální výstavy Exponet o.p.s."
U položky číslo 10 není možné požadovat slevu - cena je jednotná pro všechny subjekty
Poznámky:
*) sběratelským webem je myšlena odborná internetová prezentace bez obchodních aktivit
**) U položky 4 jde o unikátní návštěvníky započítané maximálně 1 x denně
Baner může být statický nebo animovaný, záleží na Vás jako verzi zvolíte
Na stejných internetových stranách může dojít ke střídání různých banerů - generováno stejným koeficientem
U stávajících dobíhajících smluv jsou ceny platné nejdříve po ukončení sjednaného období
Bezplatné a reciproční odkazy jsou na Japhile umístěny: "/domovskastrana.htm" a "/links.htm"
Ing. Břetislav Janík, Rezlerova 289, 109 00 Praha 10 - Internetový magazín Japhila - http://www.japhila.cz/
IČ: 416 99 475, DIČ: CZ530702041, e-mail: janik@japhila.com
Statistiky přístupů: http://www.japhila.cz/2008/index_statistika.htm

