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Piaţa reclamelor*

* Se pot rezerva regiuni suplimentare. 20% în plus per regiune

Nume Durată Amplasare Preţ

Afişare standard 1 an Pe piaţa generală şi pe piaţa regională a reclamelor 
(fiecare afişare suplimentară €90.00) €160.00

Afişare premium 4 (de) 
săptămâni

În partea de sus, cu poză mare, pe piaţa generală şi pe piaţa 
regională a reclamelor €130.00

Afişare cu titlu 4 (de) 
săptămâni

Pe pagina de pornire, cu poză mare, şi în partea cea mai de sus 
pe piaţa generală şi pe piaţa regională a reclamelor €350.00

Afişare cu titlu + afişare 
premium

4 (de) 
săptămâni Combinaţie între cele două tipuri de afişări €400.00

Afişare urgentă 1 zi În partea cea mai de sus, central şi pe piaţa reclamelor urgente €15.00

Ştiri 1 săptămână Central pe pagina de pornire, cu titlu individual de noutăţi €100.00

Actualizarea tuturor reclamelor este cerută periodic.
Toate preţurile includ TVA, din luna ianuarie 2020, ne rezervăm dreptul de modificare a preţurilor şi erorilor de tipar

Nr. 1 în Germania pentru locuri de muncă și 
închirieri în industria erotică
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AFIŞARE CU TITLU
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AFIŞARE PREMIUM



Spaţii pentru bannere
Nume Durată Amplasare Preţ

Recomandare oraș 2 săptămâni Banner mare, aspectuos, poziționat mereu în partea de sus a 
paginii pe orașul selectat

la 
cerere

Reclamă Banner regio-
nală 1 săptămână Reclamă Banner static, transerval intr-o regiune pe piața de 

anunțuri €80.00

Banner toate regiunile 1 1 săptămână Banner transversal static, poziţia 1 la „Toate regiunile” 
de pe piaţa generală €150.00

Banner toate regiunile 2 1 săptămână Banner transversal static, poziţia 2 la „Toate regiunile” 
de pe piaţa generală €125.00

Poster titlu 1 săptămână Poster exclusiv, pe pagina principala, deaspura anunturilor titlu €250.00

Evidențieri 4 (de) 
săptămâni

În partea cea mai de sus, la dreapta pe pagina de pornire ca 
banner care atrage privirea şi se schimbă, precum şi pe piaţa 
reclamelor la nivel federal şi regional

€550.00

Sfatul săptămânii 1 săptămână În partea cea mai de sus, la stânga pe pagina de pornire, ca şi 
banner exclusiv, static €400.00

RECOMANDARE ORAȘ

RECLAMĂ BANNER REGIONALĂ

POSTER TITLU

EVIDENȚIERISFATUL SĂPTĂMÂNII
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Actualizarea tuturor reclamelor este cerută periodic.
Toate preţurile includ TVA, din luna ianuarie 2020, ne rezervăm dreptul de modificare a preţurilor şi erorilor de tipar


