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PREZENTACJA DOSTĘPNYCH OPCJI REKLAMY na stronach
TRÓJMIEJSKIEJ AUTO STREFY (TAS)
www.tas-moto.org
OPCJE VIP, VIP+, STADARD, STANDARD+, START, START+
VIP i VIP+ - Baner reklamowy 760x90 (uwaga – wymiary banerów w całym dokumencie podawane są w
pikselach) zostaje umieszczony na wybranych stronach TAS - Ilustracja poniżej.
Po kliknięciu w baner link kieruje do strony Państwa firmy lub strony na TAS poświęconej Państwa firmie (do
wyboru).
STANDARD i STANDARD+ - Baner reklamowy 420x90 zostaje umieszczony na wybranych stronach TAS Ilustracja poniżej. Po kliknięciu w baner link kieruje do strony Państwa firmy lub strony na TAS poświęconej
Państwa firmie (do wyboru).
START i START+ - Baner reklamowy 120x120 zostaje umieszczony na wybranych stronach TAS - Ilustracja
poniżej. Po kliknięciu w baner link kieruje do strony Państwa firmy lub strony na TAS poświęconej Państwa
firmie (do wyboru).
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OPCJA STANDARD++
baner reklamowy 210x90 zostaje umieszczony na jednej wybranej stronie TAS - dostępne są
jedynie strony indeksujące usługi i indeksujące według miejsc oraz wg marek – np. indeksujące wszystkie
stacje w rejonie jednej dzielnicy. Ilustracja poniżej. Po kliknięciu w baner link kieruje do strony Państwa firmy
lub strony na TAS poświęconej Państwa firmie (do wyboru).
Uwaga: Opcja dostępna tylko dla tych stacji, które faktycznie pełnią daną usługę lub - w przypadku
stron pozycjonujących wg miejsc – stacje/dealerzy, którzy faktycznie znajdują się w danym rejonie oraz stacje/
dealerzy faktycznie obsługujący wybraną markę . Zastrzeżenie te służyć ma integralności i funkcjonalności
TAS.
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OPCJA BUSINESS i BUSINESS+
Opcja BUSINESS i BUSINESS+ polega na umieszczeniu na stronie poświęconej Państwa
zakładowi baneru o wielkości 420x210. Ilustracja poniżej. Po kliknięciu w baner link kieruje do strony Państwa
firmy lub strony na TAS poświęconej Państwa firmie (do wyboru).
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OPCJA LINK POZYCJONOWANY
Na jednej ze stron indeksujących usługi, indeksujących według miejsc lub według marek – np.
indeksujące wszystkie stacje wykonujące usługę lakierowania lub stacje w rejonie jednej dzielnic albo
wszystkie stacje wyspecjalizowane w naprawach jednej z marek albo wszystkich (miejsca i marki dotyczą
również dealerów) – zostaje pozycjonowany (przesunięty na wybraną pozycję między 1 a 5) link prowadzący
do odpowiedniej strony zakładu/dealera na TAS.
Uwaga: Pozycjonowane mogą być tylko te obiekty, które znajdują się na danych stronach
indeksujących, które faktycznie pełnią daną usługę lub - w przypadku stron pozycjonujących wg miejsc –
stacje/dealerzy, którzy faktycznie znajdują się w danym rejonie oraz stacje/dealerzy faktycznie obsługujący
wybraną markę . Zastrzeżenie te służyć ma integralności i funkcjonalności TAS.

OPCJA WYRÓŻNIENIE LINKA
Na stronach indeksujących może zostać wyróżniony link prowadzący do strony Państwa firmy w ramach TAS
poprzez podkreślenie lub wyróżnienie innym kolorem (nie musi się to łączyć z pozycjonowaniem). Link przed
wyróżnieniem musi się znajdować na danej stronie indeksującej.
INNE
Jeżeli macie Państwo inny pomysł na wypromowanie swojej firmy w ramach TAS prosimy o kontakt.
Postaramy się znaleźć rozwiązanie, które to umożliwi.
cennik na stronie 5 i 6
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CENNIK
UWAGA!
Dodanie stacji/dealera do katalogu (Nazwa stacji, Logo, Zdjęcie [nie większe niż 230x150px], Dane
teleadresowe, Krótki neutralny opis, zakres usług) poprawienie danych jest bezpłatne!!!
Jeżeli nie otrzymałeś – poproś o formularz do wypełnienia!!!
Ceny ważne są 30 dni od daty otrzymania tego cennika lub prowadzącego do niego odnośnika.
Poz.

Opcja

Dodatkowy opis / Zasięg

Cena netto

1

VIP

Tylko strona główna TAS

2

VIP+

3

STANDARD

4

STANDARD+

5

STANDARD++

Wybrana(e) strona(y) indeksująca(e)

5 PLN / dzień / 1 stronę
25 PLN / tydzień / 1 stronę
powyżej cena do negocjacji

6

START

Tylko strona główna TAS

20 PLN / dzień
100 PLN / tydzień
powyżej cena do negocjacji

7

START+

8

BUSINESS

9

BUSINESS+

10

LINK POZYCJONOWANY

Wybrana(e) strona(y) indeksująca(e)

1-sza pozycja
100 PLN / 6 miesięcy / 1 link / 1 str
150 PLN / rok / 1 link / 1 str
2-ga pozycja
90 PLN / 6 miesięcy / 1 link / 1 str
135 PLN / rok / 1 link / 1 str
3-cia pozycja
80 PLN / 6 miesięcy / 1 link / 1 str
120 PLN / rok / 1 link / 1 str
4-ta pozycja
75 PLN / 6 miesięcy / 1 link / 1 str
105 PLN / rok / 1 link / 1 str
5-ta pozycja
50 PLN / 6 miesięcy / 1 link / 1 str
90 PLN / rok / 1 link / 1 str

11

WYRÓŻNIENIE LINKA

Wybrana(e) strona(y) indeksująca(e)

40 PLN / rok / 1 link / 1 str

50 PLN / dzień,
250 PLN / tydzień
powyżej cena do negocjacji

Strona główna TAS + wszystkie strony działów:
100 PLN / dzień
News, Samochody, Ludzie, Leksykon, Nowości,
500 PLN / tydzień
Ciekawe strony, strony indeksujące usługi i dzielnice powyżej cena do negocjacji
Tylko strona główna TAS

40 PLN / dzień
200 PLN / tydzień
powyżej cena do negocjacji

Strona główna TAS + wszystkie strony działów:
80 PLN / dzień
News, Samochody, Ludzie, Leksykon, Nowości,
400 PLN / tydzien
Ciekawe strony, strony indeksujące usługi i dzielnice powyżej cena do negocjacji

Strona główna TAS + wszystkie strony działów:
40 PLN / dzień
News, Samochody, Ludzie, Leksykon, Nowości,
200 PLN / tydzien
Ciekawe strony, strony indeksujące usługi i dzielnice powyżej cena do negocjacji
Jednorazowa opłata za emisję na stronie firmy przez
1 miesiąc bez możliwości zmiany reklamy (tylko
możliwość usunięcia) – format tekstowy lub graficzny

20 PLN / miesiąc
50 PLN / 6 miesięcy
100 PLN / rok
dłuższa emisja do negocjacji

Emisja na stronie firmy z możliwością dowolnej liczby 30 PLN / 1 miesiąc
zmian reklamy - poprzez dedykowany panel dla
100 PLN / 6 miesięcy
użytkownika - format tekstowy lub graficzny
150 PLN / rok

INNE
Wykonanie baneru - jednorazowa opłata 500 PLN netto/ prosty baner.
Wykonanie strony www z domeną na serwerze tas lub pod domeną klienta - 500 PLN netto/ stronę HTML + 100PLN
rocznie utrzymanie i nadzór.
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ZASTRZEŻENIA
1. Zamówienia będą realizowane po otrzymaniu płatności.
2. Zamówienia prosimy składać mailowo lub pisemnie (prosimy o wcześniejszy kontakt mailowy). Przed
zamówieniem proszę się upewnić, czy dana opcja nie została już przez kogoś zarezerwowana. Rezerwacja nie może
trwać dłużej niż 5 dni. Jeżeli w ciągu 5 dni nie wpłynie odpowiednia kwota rezerwacja może zostać anulowana.
3. Zamówienie powinno wyszczególniać wybrane opcje, początek emisji, czas trwania emisji i inne
konieczne do jego realizacji informacje i oraz zawierać potrzebne materiały (np. banery odpowiedniej wielkości).
4. Reklamy i teksty obraźliwe, wulgarne, łamiące zasady uczciwej konkurencji nie będą dodawane i będą
usuwane z katalogu – firmie w takim przypadku przysługuje rekompensata za pozostały do wykorzystania czas emisji
proporcjonalnie do całej kwoty.
5. Linki prowadzące do stron zawierających nieodpowiednie, wulgarne treści (np. strony pornograficzne,
erotyczne) lub wprowadzające celowo w błąd nie będą dodawane / będą usuwane.
6. Jeżeli w trakcie trwania emisji reklamy nastąpi przerwa w pracy strony dłuższa niż 3h w ciągu kolejnych
24h - na wniosek klienta czas emisji reklamy zostanie przedłużony o czas trwania przerwy.
Zespół Trójmiejska Auto Strefa
www.tas-moto.org
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