
Διαφήμιση στο asfalisinet.gr

Σταθερές τιμές! Σταθερές Θέσεις! Ανερχόμενη αξία προβολής!

Σε  ένα  κοινό  που  ενδιαφέρεται  αποκλειστικά  για  την  ασφάλιση,  τις

ασφάλειες  και  τις  υπηρεσίες  υγείας  ,  καλύπτουμε  κάθε  ανάγκη

προβολής  σας  με  προσιτές  και  μοναδικές  ανταγωνιστικές  τιμές  σε

banners και advertorial, οποιασδήποτε μορφής και τεχνολογίας.

Eχουμε  διαμορφώσει  και  πακέτα διαφημιστικών banners  εξάμηνης

και ετήσιας διάρκειας,σε βασικές και προβεβλημένες θέσεις, σύμφωνα

με τον παρακάτω πίνακα διαστάσεων και τιμών.

Στόχος μας είναι η προσφορά ουσιαστικών, φθηνών και αποδοτικών

διαφημιστικών  υπηρεσιών  χωρίς  επικαλύψεις  εναλλασσόμενων

banners. Σεβόμενοι τη μοναδικότητα του κάθε διαφημιζόμενου. 



Πακέτα διαφημιστικών banners εξάμηνης και ετήσιας διάρκειας

Κωδικός Διαστάσεις Θέση προβολής

1 300×250 Home Page ,σελίδες, άρθρα

Θέση 1 [Κορυφή ] 

Εξάμηνη προβολή 600 ευρώ, ετήσια 900 ευρώ

Θέση 2 [Κάτω από την θέση 1] 

Εξάμηνη προβολή 500 ευρώ, ετήσια 700 ευρώ

Θέση 3 [Κάτω από την θέση 2] 

Εξάμηνη προβολή 400 ευρώ, ετήσια 600 ευρώ

Δείτε τη θέση στο site (Γκρι χρώμα)

Κωδικός Διαστάσεις Θέση προβολής 

2 728×90 Κορυφή, δίπλα στον τίτλο

Εξάμηνη προβολή 600 ευρώ, ετήσια 1000 ευρώ

Δείτε τη θέση  στο site (Γκρι χρώμα)



Κωδικός Διαστάσεις Θέση προβολής

3 728×90 Κορυφή, δίπλα στον τίτλο

Εξάμηνη προβολή 500 ευρώ, ετήσια 800 ευρώ

Δείτε τη θέση στο site (Γκρι χρώμα)

Διαθέτουμε  και  άλλες  θέσεις  στις  οποίες  διαμορφώνουμε  πακέτα

διάρκειας που επιθειμείτε και πάντα στις πιο φθηνές και  προσιτές

τιμές. 

Ολες  οι  Θέσεις  είναι  σταθερής προβολής  χωρίς  εναλλαγή με  άλλα

μπάνερς εξασφαλίζοντας στον διαφημιζόμενο  εμφάνιση στο 100%

των επισκεπτών μας. Απεριόριστη αλλαγή μπάνερ και url στόχου

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την News of

Insurance LTD τηλεφωνικά στο 6984 313 543 ή στο email

info@asfalisinet.gr 

Είμαστε πάντα στη διαθεσή σας για αναλυτική και πλήρη ενημέρωση.
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