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Ofertă publicitate
ZIARUL DE VASLUI

www.ziaruldevaslui.ro

*Prețurile nu includ campania electorală

ADVERTORIAL
Avantajul articolelor plătite:
• acest tip de articol este ideal pentru informarea clienţilor şi pentru
promovarea imaginii, produselor şi serviciilor companiei dvs.;
•articole şi texte de calitate;
•sporesc traficul, promovează brandul şi site-ul, implicit afacerea;
•articolele nu sunt şterse, ramân permanent în arhiva ziaruldevaslui.ro şi în
secţiunea în care a fost încadrat;
•articolul este indexat de Google şi rămâne permanent accesibil prin motorul de
căutare;
•expunere online sporită prin promovarea în social media;
• backlink-uri de calitate şi de durată pentru site-ul tău;
• articolul apare automat in fluxul de pe prima pagină.

Preț - 0.50 bani/cuvântul

Date trafic
-Clasament general: Ştiri, Massmedia (136 din 600)
-LOCUL 2 IN CLASAMENTUL ONLINE PE PLAN LOCAL.
-Unul dintre cele mai vizitate site-uri de ştiri locale
-Data înscrierii: 23-11-2015
-Record de vizite pe zi ( 13.08.2016)- 8.639vizitatori unici/zi
- Peste 20.000 vizitatori/săptămână și peste 50.000 afisări pe
săptămână.

Tendinţă evidentă de creştere a numărului de
afişări/lună!

Toate datele de mai sus sunt oferite de trafic.ro, liderul in auditare web, clasamente
si statistici în timp real adresate internetului românesc. Datele pot varia de la
săptămână la săptămână!

Toți vizitatorii noștri sunt 100% REALI!
Pentru mai multe detalii legate de trafic, puteți accesa:
www.trafic.ro/statistici/ziaruldevaslui.ro

Cerinţe tehnice

BANNER
Concepție banner
Banner tip 1 (static)…………………..de la 100 de lei (în funcție de complexitate)
Banner tip 2 (animat):.................….de la 200 de lei lei (în funcție de complexitate)
*Se tarifează o singură dată, în avans, la conceperea banner-ului

Bannerele vor fi trimise în format .gif, .jpg, sau .swf; fişierele .jpg şi .gif
trebuie să fie RGB (nu INDEX sau CMYK)
-Pentru .swf: se vor trimite şi fisierul sursa (.fla) şi fonturile cu care a fost
realizat bannerul; de asemenea, fişierele .swf trebuie să aibă linkul inclus şi
opţiunea blank
-Mărime maximă fişier .gif, .jpg, .swf: 150kb
-Bannerele de tip special, overlayer, rollout etc, vor avea buton de close
vizibil şi funcţional
-Sunetul este acceptat numai la acţiunea utilizatorului (mouse over sau
click). Butonul de sound off/on va fi într-o poziţie fixă şi va fi vizibil pe
întreaga durată a bannerului. Sunetul automat este permis numai în cazul
jingle-urilor, cu condiţia să nu fie repetitive, durata maximă să fie de 2
secunde iar volumul să nu depăşească 40%.
În cazul video bannerelor, mărimea maximă admisă a fişierului este 300kb.
Obligatoriu buton de close vizibil şi funcţional. Auto play la încărcare (trebuie
să aibă buton de pauză.
ADVERTORIAL
• maxim 3.000 de caractere si 2 link-uri;
• va conţine supratitlul “Articol publicitar” sau însemnul (P);
• poate conţine cel puţin o fotografie și cel mult 10
Listarea articolelor în modulele din pagina de start a site-ului se face după un algoritm
cronologic. Astfel, nu se poate garanta clientului prezenţa articolului în prima pagină pentru o
anumită perioadă. Dacă vor exista articole cu conţinut redacţional mai noi decât articolul
publicitar, acesta va ieşi din listarea de pe pagina de start şi va fi listat doar în categorie, dar
va rămâne permanent în baza de date a conţinutului.

