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TOP PARTNER
Homepage

Reklamné plochy na hlavnej stránke Autobazar.sk:

TOP ponuka:  200 €/mesiac
Ponuka Vami vybraných ponúkaných áut vrátane názvu
Vášho autobazaru hneď pod vyhľadávaním na hlavnej stránke.

Small banner 150x50 px:  149 €/mesiac
Jedna pozícia a až 3 zobrazenia. Vaša reklama sa zobrazí
na hlavnej stránke pod TOP ponukou, vo výsledkoch hľadania
medzi 3. a 4. alebo medzi 7. a 8. inzerátom a v detaile inzerátu.

Square banner 300x300 px:  449 €/týždeň
Vaša reklama sa zobrazí na hlavnej stránke Autobazar.sk
hneď na pravej strane pod najpoužívanejšou funkciou
vyhľadávací formulár.

Cenník je platný od 1.1.2013. Všetky uvedené ceny sú bez DPH.



Telefón:  02 / 3240 70 07     E-mail:  reklama@autobazar.skTelefón:  02 / 3240 70 07     E-mail:  reklama@autobazar.sk

TOP PARTNER
Výsledky hľadania

Reklamné plochy vo výsledkoch hľadania na Autobazar.sk:

Small banner 150x50 px:  149 €/mesiac
Jedna pozícia a až 3 zobrazenia. Vaša reklama sa zobrazí
vo výsledkoch hľadania na pozícii medzi 3. a 4. inzerátom
alebo medzi 7. a 8. inzerátom.
Okrem toho sa zobrazí aj na hlavnej stránke Autobazar.sk
hneď pod TOP ponukou a v detaile inzerátu v pravom stĺpci.

Cenník je platný od 1.1.2013. Všetky uvedené ceny sú bez DPH.
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TOP PARTNER
Detail inzerátu

Reklamné plochy v detaile inzerátu na Autobazar.sk:

Textový link:  195 €/mesiac
Textový odkaz na Vami zvolenú internetovú stránku 
nachádzajúci sa na výhodnom mieste v texte inzerátu 
medzi odsekom o ďalšej výbave a doplňujúcimi údajmi.

Small banner 150x50 px:  149 €/mesiac
Jedna pozícia a až 3 zobrazenia. Vaša reklama sa zobrazí
v detaile inzerátu na pozícii v pravom stĺpci.
Okrem toho sa zobrazí aj na hlavnej stránke Autobazar.sk
hneď pod TOP ponukou a v detaile inzerátu v pravom stĺpci.

Cenník je platný od 1.1.2013. Všetky uvedené ceny sú bez DPH.
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TOP PARTNER
Predajcovia

Reklamné plochy na stránke predajcov na Autobazar.sk:

Firemný odkaz:  300 €/mesiac
Zviditeľnite Vašu firmu hneď na úvodnej stránke sekcie
predajcovia cez firemný odkaz umiestnený pod vyhľadávacím
formulárom.
Odkaz pozostáva z názvu Vašej firmy, adresy a veľkého 
obrázku loga. Po kliknutí smeruje na zoznam Vašich
inzerátov na Autobazar.sk.

Cenník je platný od 1.1.2013. Všetky uvedené ceny sú bez DPH.


