Oferta reklamowa – artykuły sponsorowane
1. Sprzedaż artykułu sponsorowanego wraz z linkiem reklamowym typu anchor text
Cena netto: 50zł
Specyfikacja:
A) Artykuł sponsorowany napisany przez reklamodawcę (1500-3000 znaków). Wytyczne artykułu:
- unikalna treśd, nieopublikowana (dotychczas i w przyszłości) w internecie
- możliwośd zamieszczenia jednego zdjęcia w artykule za każde 1500 znaków tekstu
- zdjęcie jako ikona artykułu
- maksymalnie jeden link w treści
- możliwośd dodania informacji teleadresowych na koocu artykułu
- wymagana poprawnośd gramatyczna i stylistyczna
- możliwośd zamieszczenia cennika w pliku (preferowany format .pdf)
- możliwośd dołączenia do artykułu filmu YouTube
Wskazówki:
- podczas treści staraj się wyróżniad istotne frazy poprzez pogrubienia i pochylenia czcionki oraz
powiększenia nagłówków (H1, H2)
- staraj się, aby artykuł miał charakter poradnikowy, gdyż takie są najchętniej czytane przez
użytkowników
- jeśli artykuł dotyczy informacji naukowych zaczerpniętych z innych stron lub książek, wymagane jest
podanie źródła; dotyczy to również cytatów lub nieautorskich zdjęd
- ważna jest budowa wizualna, czyli np. odpowiednie stosowanie akapitów
B) Link sponsorowany w treści nadesłanego artykułu może prowadzid do strony głównej lub do
określonej podstrony. Jeśli link ma byd pod postacią tzw. anchor textu, zaleca się wskazad frazę, pod
którą ma zostad umieszczony.
2. Link sponsorowany w treści
Cena netto: 25zł
Specyfikacja:
Link sponsorowany w treści nadesłanego artykułu może prowadzid do strony głównej lub do
określonej podstrony. Jeśli link ma byd pod postacią tzw. anchor textu, zaleca się wskazad frazę, pod
którą ma zostad umieszczony.
3. Zlecenie napisania artykułu + link sponsorowany
Cena netto: 125zł
Specyfikacja:
- unikalna treśd, nieopublikowana (dotychczas i w przyszłości) w internecie

- artykuł od 2000 do 3600 znaków (istnieje możliwośd napisania dłuższego artykułu - dodatkowe 10zł
za każde 500 znaków)
- w artykule zostaną wyodrębnione wyrazy mające kluczowy wpływ na atrakcyjnośd oferty
- artykuły pisane są przez redaktorów portalu
- jeżeli w artykule mają znajdowad się zdjęcia, muszą one zostad nadesłane przez reklamodawcę
posiadającego prawo do nich; ewentualną odpowiedzialnośd prawną za naruszenie praw autorskich
ponosi reklamodawca
- możliwośd zamieszczenia jednego zdjęcia w artykule za każde 1500 znaków tekstu
- artykuł przed publikacją zostanie przesłany do reklamodawcy w celu akceptacji treści

Dodatkowe korzyści:
- artykuły z linkami sponsorowanymi zamieszczone na naszym serwisie są przynajmniej jeden raz
linkowane wewnętrznie (tzn. link do nich znajduje się w przynajmniej jednym innym artykule)
- wszystkie treści sponsorowane aktywne są przez minimum 1 rok
- artykuły zostaną dodatkowo zamieszczone na portalach społecznościowych (Facebook, Google+)
Wystawiamy faktury VAT. Termin realizacji do uzgodnienia.
W razie zainteresowania prosimy o kontakt:
tel. 794 247 459
mail: biuromega@medi-soft.com.pl
adres:
P.H.U. “MEDI-SOFT” PUNKT APTECZNY IWONA MIROOSKA
ul. Nasielska 19A
05-140 Serock

