Współpraca reklamowa

PolskiPrawnik.pl to czołowy serwis prawniczy w kraju, odwiedzany przez ściśle określoną grupę użytkowników
związanych z branżą prawną. Jego odbiorcami są adwokaci, radcy prawni, aplikanci, pracownicy kancelarii i
sądów.
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+20 tyś. unikalnych użytkowników miesięcznie



Jeden użytkownik średnio przegląda ponad 2 artykuły



Średni czas wizyty: 2,5 minuty / sesję



Ruch: 70% desktop, 30% mobile



Social media: Ponad 7300 fanów na Facebook`u.
Średni zasięg posta 2500-3500 osób



LinkedIn: 600 śledzących

PolskiPrawnik.pl to obowiązkowa lektura do porannej kawy w każdej kancelarii!

Formy współpracy



Materiał informacyjny / Artykuł sponsorowany – informacja prasowa, artykuł merytoryczny, wypowiedź, komentarz eksperta,
raport itp. – 1000,00 zł



Wywiad - pozycjonowanie Eksperta, wyróżnienie sylwetki – 700,00 zł



Ogłoszenie rekrutacyjne – praca, staż i inne związane z rynkiem pracy – 500,00 zł



Ekspozycja marki na stronie głównej wśród Partnerów Strategicznych (wraz z przekierowaniem) – 2000,00 zł / 6 miesięcy



Partner strategiczny – pakiet 12 publikacji Materiału Informacyjnego / Artykułu sponsorowanego (jedna w miesiącu), 3
Ogłoszenia rekrutacyjne, 12 miesięcy Ekspozycji marki na stronie głównej – 10 000,00 zł / 12 miesięcy



Patronat nad wydarzeniem – do indywidualnego ustalenia z redakcją

Wszystkie ceny podane w wartościach netto, bez podatku VAT.

Jeśli macie Państwo pomysł na inną formę promocji swojej firmy, istnieje możliwość ustalenia indywidualnych zasad współpracy.

Zasady publikacji

o

Materiał publikowany jest bezterminowo, w terminie 1-2 dni od daty jego przesłania

o

Artykuł otrzymuje gwarancję minimum dwóch dni ekspozycji na stronie głównej serwisu (następnie przesuwa się niżej wg chronologii, w
zależności od kolejnych wpisów)

o

Każdej publikacji artykułu towarzyszy szeroka promocja w kanałach społecznościowych Polskiego Prawnika (Facebook, LinkedIn, Twitter)

o

Każda publikacja dodatkowo jest wysyłana w cotygodniowym newsletterze

o

Artykuł powinien być przesłany w formie elektronicznej (dokument Word, PDF, e-mail)

o

Materiał ilustrowany jest logotypem/zdjęciami przesłanymi od zamawiającego (minimalna rozdzielczość to 800x600px).

o

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy w treści artykułu przesłanego przez zamawiającego

o

Płatność odbywa się na podstawie wystawionej Faktury Pro-Forma

o

Formalna Faktura VAT za Pakiet i/lub pozycje z cennika jest wystawiana w ciągu 7 dni od dnia rejestracji płatności

o

Nabywca upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury VAT w formie elektronicznej (plik PDF), bez podpisu

W celu zamówienia publikacji prosimy o kontakt:
Katarzyna Abramowicz
Tel. 501 341 277
k.abramowicz@polskiprawnik.pl

