HIRDETÉSI AJÁNLAT A BÚVÁRINFÓ VILÁGHÁLÓS OLDALÁN
Bevezető
A BÚVÁRINFÓ c. újság próbaszáma 1994. decemberében jelent meg, kiadója azóta is a
Zöld Vonal Kft. Az újság Világhálós oldala, a www.buvarinfo.hu 2000-ben indult el, amit
2003-ban kisebb mértékben átalakítottunk és 2008. januárjától megújult szerkezetben és
formában várja látogatóit. A „Hírek” főrovat 2007-től naponta új anyagokkal frissül és az archív hírek tematikus csoportosításban érhetők el az egyszerűbb keresés érdekében. A Világhálós oldal ismertségét – többek között – rendszeresen a BÚVÁRINFÓ lapban, a különféle gyűjtőoldalakon történő szerepeltetéssel, valamint a legnagyobb közösségi portálon történő megjelenéssel bővítjük.
Az oldal látogatottságáról a tárhely szolgáltatónktól pontos adatokkal rendelkezünk, melyekről időszakonként összesített adatokat teszünk közzé a „Lapinformációk” című aloldalon.
A BÚVÁRINFÓ Világhálós oldalán hirdetési lehetőségeket is ajánlunk az érdeklődőknek. A
hirdetési felületek a szokásos (szabvány) bannerekhez igazodnak, méretük legfeljebb 250
KB. A hirdetésről (bannerről) a tulajdonos saját, vagy általa megjelölt Világhálós oldalra lehet
eljutni.
Az ajánlott hirdetési felületeket az alábbi vázlat mutatja be. Fontos felhívni a figyelmet, hogy
a hirdetések állandóan az oldal felületén láthatók, mivel a menüpontok közötti lépések esetében csak a „középső felület”, a szövegtörzs változik. Ezáltal az oldalra látogató a tartalomban történő válogatás esetén is mindig látja a hirdetési felületeket. (Felhívjuk a figyelmet,
hogy a vázlaton a felületek csak az elhelyezkedésekre utalnak, a felületek nem méretarányosak!)
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A hirdetések árai
A hirdetési ár meghatározásánál a világhálós oldalakon szokásostól eltérően, nem a
hirdetés „felvillanása”, annak megnézése, stb., módszerét használjuk, hanem az átláthatóság, az egyszerűbb elszámolás és a kevesebb adminisztráció érdekében havi
(megállapodás esetén negyedéves) díjat alkalmazunk. A banner hirdetések ára a
méretük és az oldalon történő elhelyezkedése szerint eltérő, amit a fenti vázlaton eltérő színekkel jelöltünk. A tervezett hirdetés áráról – ezt befolyásolja az elhelyezkedés, a megrendelt időszak is – kérje ajánlatunkat!
Megrendelés
Hirdetés megrendelése előzetes egyeztetés (telefonszámunk: 06-30-297-7574) után
e-mail-ban (buvarinfo@buvarinfo.hu) történik.
A megrendeléshez a megadott (egyeztetett) méretnek megfelelő hirdetést (bannert)
kell Szerkesztőségünkhöz eljuttatni, vagy megküldeni. A megrendelésben a megrendelő nevét, címét, telefonszámát, cég esetén az adószámát, illetve a számla küldésének pontos címét kérjük feltüntetni. Megrendelt, lekötött hirdetési felület lemondását 30 napos határidővel fogadunk el.
További kérdések esetén telefonon folyamatosan rendelkezésre állunk!
BÚVÁRINFÓ
Szerkesztőség
Kollár K. Attila
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