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Portal ogłoszeniowy*

* Możliwość zamówienia innych regionów. Dopłata 20% za region

Nazwa Czas Lokalizacja Cena

Ogłoszenie standardowe 1 rok Na całym portalu ogłoszeniowym i rynku ogłoszeń regionalnych 
(każde kolejne ogłoszenie 90.00 euro) €160.00

Ogłoszenie premiowane 4 tygodni ÎU góry z dużym zdjęciem na całym portalu ogłoszeniowym i rynku 
ogłoszeń regionalnych €130.00

Ogłoszenie tytułowy 4 tygodni Na stronie głównej z dużym zdjęciem na całym portalu 
ogłoszeniowym i rynku ogłoszeń regionalnych €350.00

Ogłoszenie tytułowy + 
ogłoszenie premiowane 4 tygodni Kombinacja dwóch typów ogłoszeń €400.00

Ogłoszenia pilne 1 dzień Pośrodku strony głównej i w zakładce z ogłoszeniami Pilne €15.00

Newsy 1 tydzień Pośrodku strony głównej i w indywidualnym nagłówku z 
aktualnościami €100.00

Wszystkie ogłoszenia są regularnie aktualizowane.
Wszystkie ceny zawierają podatek VAT, stan na styczeń 2020. Zastrzega się prawo do zmian w cenach i błędów w druku

Nr. 1 w Niemczech w zakresie
prac erotycznych i wynajem

ANNUNCIO TITOLOOGŁOSZENIE TYTUŁOWY

NEWSY

OGŁOSZENIA PILNE

OGŁOSZENIE PREMIOWANE

OGŁOSZENIE STANDARDOWE

OGŁOSZENIE TYTUŁOWY



Miejsca na banerach
Nazwa Czas Lokalizacja Cena

Wsakazöwka miasta 2 tygodnie Duzy, dobrze widoczny Transparent w görnej czesci strony oglos-
zen, w wybranym miescie

na życ-
zenie

Regionalny Banner 1 tydzień Statyczny poprzeczny Banner w jednym regionie na rynku ogloszen €80.00

Baner wszystkie 
regiony 1 1 tydzień Statyczny baner poprzeczny pozycja 1 w zakładce „wszystkie 

regiony” w całym portalu ogłoszeniowym €150.00

Baner wszystkie 
regiony 2 1 tydzień Statyczny baner poprzeczny pozycja 2 w zakładce „wszystkie

regiony” w całym portalu ogłoszeniowym €125.00

Baner tytułowy 1 tydzień Ekskluzywny baner na stronie tytułowej umiejscowiony nad ogłosze-
niami tytułowymi €250.00

Atrakcja 4 tygodni
W górnej części strony po prawej na stronie głównej jako rzucający 
się w oczy, mobilny baner w rynku ogłoszeń regionalnych i kra-
jowych

€550.00

Atrakcja tygodnia 1 tydzień W górnej części strony po lewej na stronie głównej w formie eksklu-
zywnego, statycznego banera €400.00

REGIONALNY BANNER

WSAKAZÖWKA MIASTA

BANER TYTUŁOWY

ATRAKCJA TYGODNIA ATRAKCJA
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Wszystkie ogłoszenia są regularnie aktualizowane.
Wszystkie ceny zawierają podatek VAT, stan na styczeń 2020. Zastrzega się prawo do zmian w cenach i błędów w druku


