
Oferta dla reklamodawców na stronie internetowej Studio Atrium

Cennik reklam na stronach www.studioatrium.pl

1. Strona główna – opcje:

1. Karuzela reklamowa – reklama pojawi się jako pierwszy slajd.
adres strony:  https://www.studioatrium.pl
adres makiety: https://www.studioatrium.pl/dokumenty/Reklama.html

30 dni - 3000 zł

2. Box w strefie wyboru kategorii projektów
adres strony:  https://www.studioatrium.pl
adres makiety: https://www.studioatrium.pl/dokumenty/Reklama.html#r1

30 dni - 600 zł

3.    Banner w strefie tekstowej 
adres strony:  https://www.studioatrium.pl
adres makiety: https://www.studioatrium.pl/dokumenty/Reklama.html  #r2  

  30 dni - 600 zł

2. Listy projektów
adres makiety: https://www.studioatrium.pl/dokumenty/Reklama.html  #r3  

1. Lista wszystkich projektów i lista nowości projektowych 
adres strony: https://www.studioatrium.pl/projekty-domow/
adres strony: https://www.studioatrium.pl/projekty-domow/nowosc/ 

30 dni - 800 zł
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2. Pozostałe listy projektów, przykładowo
adres strony: https://www.studioatrium.pl/projekty-domow/parterowe/ 

30 dni - 600 zł

3. Strona projektu, banner w strefie wizualizacji projektu, przykładowo
adres strony: https://www.studioatrium.pl/projekty-domow/Bursztyn-plus,1194.html
adres makiety: https://www.studioatrium.pl/dokumenty/Reklama.html  #r  4  

1. Zakres: wszystkie projekty parterowe, wszystkie projekty szkieletowe lub wszystkie 
projekty z poddaszem.

30 dni - 1200 zł

2. Zakres: wszystkie projekty piętrowe.

30 dni - 1000 zł

4. Forum
adres strony: https://www.studioatrium.pl/forum/
adres makiety: https://www.studioatrium.pl/dokumenty/Reklama.html  #r  5  

1. Zakresy: Ostatnie wpisy, Pytania do projektu.

30 dni - 800 zł

2. Pozostałe zakresy

30 dni - 500 zł
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5. Baza wiedzy
adres strony: https://www.studioatrium.pl/baza-wiedzy,1
adres makiety: https://www.studioatrium.pl/dokumenty/Reklama.html  #r  6  

1. Cała baza wiedzy.

30 dni - 800 zł

6. Artykuł sponsorowany pozycjonowany na pierwszej stronie w sekcji Baza wiedzy – 
artykuły – 1000 zł.

adres strony: https://www.studioatrium.pl/baza-wiedzy,1

7. Wpis w katalogu firm – 50 zł/30 dni.

Okresy abonamentowe:
3 miesiące – 150 zł
6 miesięcy – 250 zł
12 miesięcy – 450 zł
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