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RATE CARD
www.informatiahr.ro
Informația Harghitei este singurul cotidian în limba română din județul
Harghita. Portalul online al publicației este: www.informatiahr.ro . Acest portal
online a fost lansat la mijlocul lunii martie a anului 2014.
Potrivit Wordpress, platforma pe care se află site-ul, în ultima lună am
înregistrat 47.531 de vizitatori (visitors) și 588.224 de vizite (visits).
Potrivit Google Analytics, în ultimele 28 de zile am avut 13.000 de utilizatori
și 20.000 de sesiuni.
În acest context vă prezentăm oferta noastră de publicitate pe portalul
www.informatiahr.ro, pentru varianta PC (desktop și laptop) și pentru varianta de
mobil (sau pentru PC, pe browsere fără Adblock).
Denumire zonă
Zona 1**

Zona 2**
Zona 4**
Zona 5**
Zona 3***

Mărimea zonei*
1000 x 250 px
sau
1000 x 100 px
728 x 90 px
468 x 60 px
468 x 120 px
300 x 300 px

Preț lunar
250 lei + TVA

220 lei + TVA
190 lei + TVA
190 lei + TVA
150 lei + TVA

* Pentru anumite zone, mărimile banner-elor pot fi modificate puțin pe lățime
(în minus) sau înălțime (în plus sau în minus). Afișarea banner-elor va fi în funcție
de dimensiunea ecranelor.
** Zonă recomandată pentru versiunea de mobil a site-ului sau pentru PC, pe
browserele fără Adblock activat;
*** Zonă recomandat pentru versiunea PC a site-ului.
Perioada de închiriere este de o lună la fiecare zonă în parte.
Pentru zonele 1, 2 și 4 se poate pune un singur banner, motiv pentru care nu
vor fi vândute către alte persoane în perioada derulării contractului de publicitate!
În zona 3 se pot poziționa mai multe bannere, unul sub altul, în ordinea
încheierii contractului. Acestea pot fi create și cu alte dimensiuni pe înălțime, dar se
va păstra lățimea maximă de 300 px.

În zona 5 se vor putea poziționa cel mult două bannere, după diferite
paragrafe, în funcție de încheierea contractelor.
Pentru o perioadă de închiriere a spațiului mai lungă, se oferă reducere de până
la 25%.
Mai jos (în paginile 2, 3 și 4) găsiți o prezentare a plasării zonelor.

