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Права фирма д.о.о. Београд
Дуга права улица бр. 23
11000 Београд
За маркетинг службу
Београд, 12.05.2011.
Број: П-48/2011

Предмет:

Понуда за рекламирање на нашим интернет странама

Поштовани,
Уочили смо да Ваша фирма има потребу за рекламирањем на интернету, те сматрамо да
Вам наша понуда може помоћи у томе.
Наше интернет стране у оквиру домена www.mena.rs привлаче посетиоце из Србије
различитих старосних доба чија су интересовања окренута започињању и вођењу малог
сопственог посла. Може се рећи да су наши посетиоци увек предузетници духом, а
често и телом.
Садржај се састоји од наших ауторских чланака о пословању у Србији (дакле оригиналног садржаја), коментара појединих прописа, практичних упутстава у вези са
послом, изабраних вести из области пословања и предузетништва, одабраних важећих
прописа и сличног.
Број посета стално расте, а уколико сте заинтересовани можемо Вам доставити и
одређену статистику посета. На интернету постоје и бесплатни сервиси за проверу
рејтинга одређеног сајта, тако да нас и на тај начин можете проверити. Ту Вам можемо
препоручити сервис Alexa - www.alexa.com/siteinfo/mena.rs.
Нудимо Вам рекламирање на следећи начин:
- постављање банера на свим странама, групама страна или појединачним странама са везом која води на Ваш сајт;
- банер се приказује на интернет странама посетиоцима у уговореном временском
периоду – није плаћање по приказу и није плаћање по клику;
- банер нам достављате у одговорајућем формату како би га поставили на сајт; тај
исти банер стоји све уговорено време;
- могуће је и да имате приступ закупљеном делу сајта и да према Вашим
потребама сами мењате различите банере у уговреном временском периоду.
У прилогу Вам достављамо наш ценовник, са приказом положаја банера на сајту. Цене
наведене у нашој понуди су промотивне и важе до 30.06.2011. године.
Надамо се да ће Вам наша понуда бити корисна. Ако имате нека додатна питања или су
Вам потребна разјашњења слободно нас контактирајте.

Срдачан поздрав
Љубиша Лазаревић
064/ 399 59 77
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Ценовник рекламирања и позиције банера на интернет странама
www.mena.rs

1 месец

3 месеца

6 месеци

12 месеци

Банер у врху стране 710x90

9.000

22.950

41.850

75.600

Банер у врху стране 350x90

5.000

12.750

23.250

42.000

Горњи десни банер величине 190x90

2.500

6.375

11.625

21.000

Доњи десни банер величине 190x90

2.000

5.100

9.300

16.800

700

1.785

3.255

5.880

Банер у чланку 468x60

Цене су изражене у динарима без ПДВ-а. Mena consulting доо Београд није обвезник
ПДВ-а.
Плаћање је унапред за уговорени период на наш текући рачун на основу предрачуна.
Понуда се прихвата потписивањем уговора и достављањем декларације о оглашавању.
Израда банера није урачуната у цену и тренутно не нудимо израду банера.
Понуда важи у промотивном периоду до 31. августа 2011. године.
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