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Portal infoprodukt.pl przeznaczony jest zarówno dla odbiorców instytucjonalnych, jak i klientów indywidualnych. W zasobach strony
znajduje się blisko 100 przewodników zakupowych, podzielonych
i zindeksowanych według różnych branż i kategorii.
Strona powstała z myślą o szybkiej i skutecznej komunikacji magazynu InfoProdukt, dostępnego zarówno w formie on-line, jak i off-line.
W praktyce magazyn ukazuje się w wersji papierowej i elektronicznej
i może być wykorzystany w nieograniczonej formie i na wiele sposobów.
Nowatorska konstrukcja periodyku (tagowo-indeksowa), połączona
z jedyną i niepowtarzalną formą przekazu, umożliwia wykorzystanie
przewodnika w każdym środowisku i dowolnej formie. Periodyk można wziąć do ręki, wgrać na telefon, laptop czy do komputera. W najbardziej zaawansowanej wersji (kanał branżowy) możliwe jest szybkie
i pełne zintegrowanie InfoProduktu z dowolnym oprogramowaniem
i jego wykorzystanie (ścieżki edukacyjne, e-learning, wsparcie sprzedaży, PR itp.).
Warto podkreślić, że aktualna aplikacja InfoProdukt ver. 2.0 działa
w każdym środowisku programistycznym i nie wymaga absolutnie żadnego wsparcia technicznego.
Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom istnieją nieograniczone możliwości
wykorzystania wszelkiego typu informacji zawartych w magazynie InfoProdukt, patrząc z perspektywy witryny WWW, jak i pliku systemowego samego periodyku. Dzięki temu konsument, a także sprzedawca,
projektant czy instalator ma możliwość zapoznania się z treścią, oglądania filmów i zdjęć czy przeglądania instrukcji oraz prezentacji.
Dostępny jest także szereg form promocji i reklamy, które w tak nowoczesnym świecie mediów mogą przyjąć dowolną i nieograniczoną
wręcz formę – poczynając od reklamy klasycznej drukowanej z nakładem głównym, przez reklamę on-line (wydruk w domu klienta, sklepie), a kończąc na formach cyfrowych (link, film, sparowanie, kanał digital signage, SMS, MMS itp.). Tu zakres i możliwości nie są ograniczone
techniką, a jedynie kreatywnością i pomysłowością.
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Cennik reklam na witrynie konsumenckiej InfoProdukt (ceny za 30 dni)
Baner zmienny

Baner stały

Strona główna

Strona kategorii

1920 x 640 pikseli

proporcje 3:1

Infoprodukt

1920 x 640 pikseli

Sekcja sponsorska

proporcje 3:1

Infoprodukt

Strona kategorii

1200 x 400 pikseli

proporcje 3:1

Infoprodukt

cena: 6000 zł

cena: 5000 zł

Baner boczny

Baner centralny

Baner boczny

Strona artykułu

Strona artykułu

Sekcja produktowa

640 x 1280 pikseli

proporcje 1:2

Infoprodukt

1200 x 200 pikseli

proporcje 6:1

cena: 4000 zł

640 x 1280 pikseli

proporcje 1:2

Infoprodukt

Infoprodukt

cena: 2500 zł

cena: 2000 zł

cena: 1500 zł

Baner boczny

Baner centralny

Baner kafelkowy

Sekcja nowości

Sekcja nowości

640 x 1280 pikseli

proporcje 1:2

Infoprodukt

1200 x 200 pikseli

Strona kategorii

proporcje 6:1

Infoprodukt

cena: 1000 zł

640 x 640 pikseli

proporcje 1:1

Infoprodukt

cena: 1000 zł

cena: 500 zł

