Reklamos paslaugų kainoraštis (atnaujinta: 2019 02 03)
Portalo auditorija – jauni, žingeidūs ir išsilavinę, dažniausiai – dirbantys elektronikos, IRT sferoje žmonės. Mes
siūlome būtent jiems pateikti aktualią informaciją, pristatyti naujus produktus ir projektus. „Google Analytics“
duomenimis, darbo dienomis pas mus būna apie 3 300 apsilankymų (angl., visits), atverčiama per 13 000 puslapių (angl.
pageviews).

Reklaminiai skydeliai
2019 m. 1 mėnesio statistika. Kaina nurodyta už mėnesį.
Pozicija
Plotas, pikseliai
Parodymai
(išdėstymą žr. žemiau)
(tipas)
(per mėn.)

Kaina
(100 % užimtumu)

A1
(visame portale, viršuje)

750x100
(animuotas)

~242 000

700 €

A3
(visame portale, turinyje)

468x60
(animuotas)

~204 000

400 €

B2
(visame portale, kairėje/dešinėje)

180x150
(animuotas)

~205 000

200 €

C1
(visame portale, dešinėje)

300x100
(neanimuotas)

~237 000

300 €

C2
(visame portale, dešinėje)

300x250
(animuotas)

~205 000

700 €

C3
(nerodomas forume, dešinėje)

300x250
(animuotas)

~28 000

100 €

C4
(nerodomas forume, dešinėje)

120x600
(animuotas)

~43 000

100 €

Papildoma informacija
Reklaminės kampanijos metu (reklaminiams skydeliams) suteikiame slaptažodžiu apsaugotą priėjimą prie statistikos.
Siekdami padidinti efektyvumą, suteikiame galimybę vienu metu naudoti kelis skirtingus reklaminius skydelius. Skydelį
(gif, jpeg, png, „flash“) apie 10–40 KB dydžio pateikia reklamos užsakovas.
„Elektronika.lt“ pasilieka teisę atsisakyti priimti reklamą ir kitą pateikiamą medžiagą, kurios turinys yra įžeidžiantis,
nepadorus ar pažeidžia galiojančius LR įstatymus. Portalas taip pat neatsako ir negarantuoja už kitų įmonių
reklamuojamų, pristatomų produktų ir paslaugų kokybę, informacijos teisingumą.
Taikome nuolaidas ilgalaikiams užsakymams.
Visos kainos nurodytos be PVM (jis nepridedamas – nesame mokėtojai).
Naujausią informaciją apie mūsų paslaugas galite rasti tinklalapyje http://www.elektronika.lt/info/paslaugos/.
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Statiniai „mygtukai“
Su portalo tematika susijusių tinklalapių 150x32 px neanimuotas logotipas su nuoroda. Rodoma visame portale,
dešinėje, skirtinguose aukščiuose. Statistika nerenkama.
Kaina: 450 € už metus.

Tekstinė reklama
Su portalo tematika susijusių tinklalapių tekstinė reklama: iki trijų eilučių apibūdinimas bei tinklalapio adresas.
Rodoma visame portale: apačioje arba kairėje bei dešinėje. Statistika nerenkama.
Kaina: 500 € už metus.

Tekstinė reklama su logotipu
Su portalo tematika susijusių tinklalapių 120x52 px neanimuoti logotipai ir keturių eilučių apibūdinimas. Rodoma
informacinės dalies tam tikruose puslapiuose dešinėje, skirtinguose aukščiuose. Statistika nerenkama.
Kaina: 500 € už metus.

Logotipas forume
Su portalo tematika susijusių tinklalapių 100x22 px neanimuotas logotipas su nuoroda forumo pirmame puslapyje,
prie tinkamos rubrikos. Statistika nerenkama.
Kaina: 90 € už metus.

Pranešimas pirmame puslapyje
Portalas kasdien skelbia daug medžiagos, todėl pranešimai netrukus nebesimato pirmame puslapyje ir pasiekiami tik
vidiniuose puslapiuose arba archyve. Ši paslauga leidžia išlaikyti pranešimą pirmame puslapyje (pavyzdys – priede).
Pranešimą sudaro: pavadinimas; nuoroda (gali būti vidinė – į informaciją portale arba išorinė); anotacija (1–2 sakiniai);
paveiksliukas (100x80 px). Statistika nerenkama.
Kaina: 30 € už savaitę.

Išskirtinis straipsnis
Portalo tematiką atitinkantis straipsnis (produkto apžvalga, patarimai ir kt.) su papildomomis iliustracijomis
(paveiksliukais, vaizdo siužetu), logotipu ir sąsajomis su kitais tinklalapiais. Siūlomą publikacijos tekstą su redakcija
reikia suderinti iš anksto. Rodoma žymė „Pranešimas spaudai“. Statistika nerenkama.
Kaina: 30 € už straipsnį.

Pranešimai „Nuolaidos, akcijos“ rubrikoje
Portale veikia speciali rubrika (http://www.elektronika.lt/nuolaidos/), kurioje skelbiamos nuolaidų akcijos, specialūs
pasiūlymai elektronikos, kompiuterijos, ryšių technikai bei paslaugoms.
Kaina: 30 € už pranešimą. Dešimties vienetų paketas – 250 €.

Viktorina (klausimynas)
Portalo ir Jūsų kompanijos organizuojama viktorina, kurią sudaro 10 klausimų. Kompanija įsteigia prizą, o taip pat
gali pateikti 3 savo klausimus. Laimėtojas nustatomas atsitiktinės atrankos būdu iš teisingai atsakiusiųjų į viktorinos
klausimus. Apie vykstantį žaidimą pranešama portalo naujienose, rodomas pranešimas pirmame puslapyje. Pasibaigus
viktorinai, portalo naujienose pateikiami teisingi atsakymai į užduotus klausimus bei paskelbiamas laimėtojas.
Nesudėtingus žaidimus su rėmėjo prizais organizuojame ir mūsų „Facebook“ puslapyje.
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Reklamos išdėstymo pavyzdys:
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„Pranešimo“ pavyzdys:

„Akcijos, nuolaidos“ rubrikos pavyzdys:
Skyrius
pirmame
puslapyje
Išskiriama
paieškoje ir
sąrašuose

Išskiriama
forume
esančiame
sąraše

Akcijos
tekstas su
iliustracija
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Statistika:
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