Siūlome reklamuotis nemokamoje internetinėje
Šilutės miesto ir rajono skelbimų lentoje.

Kodėl verta reklamuotis?
1 500 000

100 000

Per mėnesį Jūsų reklama bus parodyta
daugiau kaip 1500 000 kartų.

Per mėnesį svetainę aplanko daugiau kaip
100 000 lankytojų.

14,8 puslapių

7 min. 30 sek.
Mūsų svetainėje lankytojai vidutiniškai
užtrunka 7 min. 30 sek.

Vienas žmogus vidutiniškai peržiūri 14,8
puslapių per seansą.

Turimos pozicijos
A1, A2, A3

40€ /mėn.

A1

A2

A3

310x100px

310x100px

310x100px

B1
300x250px

B1

B1
300x250px

35€ /mėn.

B1
300x250px

B2

12€ /mėn.

C
845x100 px

B2
300x250px

D1, D2, D3

25€ /mėn.

D1

D2

D3

310x140px

310x140px

310x140px
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C

30€ /mėn.
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Rubrikos rėmėjo pozicija

19 € /12 mėn.

Rubrikos rėmėjo pozicija yra matoma virš skelbimų kategorijų pasirinkus bet kurią skelbimų
kategoriją. Šioje pozicijoje rekomenduojama atvaizduoti tik įmonės logotipą, prekės ženklo
žinomumo gerinimui. Šią poziciją galima užsakyti ne trumpesniam nei 12 mėn. laikotarpiui.
Šios pozicijos kaina 19 metams.
Galima pasirinkti vieną iš žemiau išvardintų kategorijų:
• Auto dalys
• Auginantiems vaikus
• Baldai
• Buitinė technika
• Darbas
• Drabužiai, avalynė
• Flora, fauna
• Grožis, sveikata
• Įvairūs
• Kompiuteriai
• Mobilieji telefonai
• Nekilnojamas turtas
• Paslaugos
• Transportas
• Žemės ūkis

*Pasirinkus kategoriją, Jūsų logotipas bus atvaizduojamas visose tai kategorijai
priklausančiuose vidinėse kategorijose.
**Papildomos nuolaidos šiai pozicijai nėra taikomos.
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Turime pozicijas A1, A2, A3, B1, B2, C, D1, D2, D3.
Visos trys A pozicijos yra rodomos visose puslapiuose, pačiame svetainės
viršuje. Šios reklaminės vietos kaina mėnesiui yra 40 € (dydis 310x100 px.)
B1 pozicijoje yra rodomos 4 reklamos dešiniajame šone. Tokios
reklaminės vietos kaina mėnesiui yra 35 €. Pozicijos yra rodomos visose
puslapiuose išskyrus pradinį. (dydis 300x250 px.)
∗Pasirenkant tikslią poziciją kurioje norima, kad būtų transliuojama reklama,
taikomas papildomas „pasirinkimo“ mokestis kurį sudaro 15 % nuo reklamos
transliavimo kainos.
B2 reklaminės pozicijos taip pat yra 4. Šios pozicijos yra rodomos
naujausi, populiariausi skelbimai bei skelbimų kategorijose, tačiau nerodomos
peržiūrint skelbimus. Šios reklaminės pozicijos kaina mėnesiui 12 €. (dydis
300x250 px.) Šiai pozicijai papildomos nuolaidos netaikomos.
C pozicijos reklama yra pati didžiausia, ji rodoma įėjus į skelbimą virš
komentarų, šios pozicijos kaina 30 € / mėn. (dydis 845x100 px.)
D pozicijos yra rodoma visose puslapiuose apačioje, reklamos kaina mėnesiui
yra 25 € (dydis 310x140 px.)

Reklama mobiliajame telefone
Svetainę naršant mobiliuoju telefonu matomos šios pozicijos:
Viršutinės A1 ir A2. B1 pozicijos pirmosios trys reklaminės antraštės.
C pozicija esanti skelbimo viduje. Apatinės pozicijos D1 ir D2.

Nuolaidos

5%
Ilgesniam nei 3 mėn.
taikoma 5 % nuolaida;

10%
Ilgesniam nei 6 mėn.
taikoma 10 % nuolaida;

15%
Ilgesniam nei 12 mėn.
taikoma 15 % nuolaida;

∗ Nuolaida taikoma tik apmokant už visą reklamos transliavimo periodą iš karto.

info@silutesskelbimai.lt

8 608 18 408
darbo dienomis 9 – 17 val.

Žemiau nurodytas paslaugas galite užsisakyti savo skelbimui prisijungę
prie vartotojų aplinkos
Skelbimo paryškinimas
Skelbimo paryškinimas padidina tikimybę jog vartotojai pastebės Jūsų skelbimą.
Jūsų skelbimas skelbimų sąrašuose būtų rodomas su žaliu (įprastai rodoma baltu)
fonu. Paryškinto skelbimo pavyzdį matote dešinėje esančiame paveikslėlyje.
Skelbimo
paryškinimo kainos:
1 diena - 0.50 €
3 dienos - 1.00 €
5 dienos - 1.50 €
7 dienos - 2.00 €
10 dienų - 3.00 €
14 dienų - 4.00 €
20 dienų - 5.00 €
25 dienos - 6.00 €
30 dienų - 7.00 €
45 dienos - 10.00 €

Skelbimo iškėlimas
Skelbimo iškėlimas į sąrašo viršų padidina tikimybę jog vartotojai pastebės Jūsų
skelbimą. Skelbimas bus pažymėtas žvaigždute ir iškeliamas į skelbimų sąrašo
viršų (skelbimas bus rodomas sąrašo viršuje tik atitinkamoje (skelbime nurodytoje)
kategorijoje, tarpinėje kategorijoje ir tarp paieškos rezultatų). Aukščiau atsidurs
skelbimas tas, kuriam ilgesniam periodui bus užsakyta mokama skelbimo
iškėlimo paslauga. Skelbimas nerodomas sąrašo viršuje tituliniame puslapyje ir
puslapiuose "Naujausi skelbimai", "Populiariausi skelbimai".
Skelbimo iškėlimo į
sąrašo viršų kainos:
1 diena - 0.50 €
3 dienos - 1.00 €
5 dienos - 1.50 €
7 dienos - 2.00 €
10 dienų - 3.00 €
14 dienų - 4.00 €
20 dienų - 5.00 €
25 dienos - 6.00 €
30 dienų - 7.00 €
45 dienos - 10.00 €
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Žemiau nurodytas paslaugas galite užsisakyti savo skelbimui prisijungę
prie vartotojų aplinkos
VIP skelbimas
VIP skelbimas - tai skelbimas kuris visą užsakytą periodą bus rodomas skelbimų
sąrašo viršuje - tituliniame puslapyje, naujausių, bei populiariausių skelbimų
puslapyje ir skelbime nurodytoje skelbimų kategorijoje. Skelbimas taip pat iš kitų
skelbimų išsiskiria gelsvu fonu, bei VIP ženkleliu, ko pasėkoje padidinamas
skelbimo peržiūrimumas.
Skelbimo
paryškinimo kainos:
1 diena - 3.00 €
2 dienos - 5.00 €
3 dienos - 6.00 €
4 dienos - 8.00 €
5 dienos - 10.00 €
7 dienos - 12.00 €
14 dienų - 24.00 €
20 dienų - 34.00 €
30 dienų - 44.00 €
45 dienos - 60.00 €

Pildant sąskaitą elektronine bankininkyste
taikomi priedai nuo papildymo sumos:

10%

15%

20%

Iki 15 €

Nuo 15 € iki 30 €

Nuo 30 € iki 50 €

25%

30%

35%

Nuo 50 € iki 100 €

Nuo 100 € iki 200 €

Daugiau nei 200 €

Kainos galioja iki 2019-01-01
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