
Oferta współpracy 

Jesień 2015

Projektowa obsługa prasowa: nagranie video, 
film dokumentujący z gali wręczenia nagród, 

wywiad prasowy z dystrybucją do wskazanych 
mediów. 

Cennik reklam i produkcji materiałów filmowych



Informacje ogólne o portalu BiznesTuba.pl

BiznesTuba.pl to informacyjny portal ekonomiczno-biznesowy, tworzony przez ekspertów dla wszystkich, którzy

rozumieją znaczenie gospodarki dla podejmowania decyzji w przedsiębiorstwach i dla tych, którzy chcą te zależności

lepiej poznać i zrozumieć.

Informujemy szczegółowo i z zaangażowaniem. Na naszych stronach przeczytasz najważniejsze i najciekawsze

wiadomości biznesowe, z Polski i ze świata. Atrakcyjnie, bezpośrednio i wiarygodnie dostarczamy codziennie

wiadomości biznesowe, opinie ekspertów i inspirujące wywiady.
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Rozmowa-wywiad prasowy wraz z usługą dystrybucji do mediów

http://biznestuba.pl/featured/sukces-oznacza-przemiane-kay-napier-ceo-

arbonne-cosmetics/
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Referencyjne materiały prasowe: relacja z rozdania nagród, wywiad video, 

zrealizowane przez zespół redakcyjny BiznesTuba.pl

http://biznestuba.pl/biznes-na-zywo/najskuteczniejsi-i-najbardziej-etyczni-w-sprzedazy-nagrodzeni/

http://biznestuba.pl/biznes-na-zywo/relacja-wideo-z-gali-pnsa/
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Cennik reklam 

Materiały prasowe

• Publikacja materiału prasowego, 

dostarczonego przez Klienta – 300 zł

• Koncepcja, opracowanie i publikacja 

materiału na zamówienie – 490 zł 

Materiały video

• Publikacja materiału video 

dostarczonego przez Klienta – 350 zł

• Koncepcja, scenariusz, nagranie, montaż 

materiału filmowego na zamówienie:

do 100 sek - 690 złW obu przypadkach w pierwszym 

tygodniu materiał dostępny jest na 

stronie głównej.

• Baner reklamowy – 200 zł/tydzień 

Dostępne formaty:

540x90;  770x120; 270x570 lub 320x570 

do 100 sek - 690 zł

do 180 sek – 990 zł 

• Baner video lub animacja – 350 zł/tyg. 

Dostępne formaty:

540x90;  770x120; 270x570 lub 320x570 
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Wszystkie ceny podane są netto i nie zawierają podatku 23% VAT. Cennik ważny jest od 01/01.2015. Podane ceny 

skalkulowane zostały wyłącznie dla Agencji i Brokerów Mediowych.



ZAPEWNIAMY:

• Profesjonalną obsługę prasową konferencji i imprez,

• Skuteczne i dobrze przemyślane scenariusze nagrań, relacji i

wywiadów prasowych;

• Obsługę fotograficzną i dziennikarską na najwyższym

poziomie, rzetelnie, sprawnie i z wyobraźnią;

• Holistyczne budowanie relacji z mediami i kontrahentami.

info@biznestuba.pl

Skontaktuj się z nami!

Zaproponujemy pakiet najlepszej komunikacji

korporacyjnej, w zaskakującej cenie: abonament PR

już od 950 zł/mies*.

*Oferta przeznaczona wyłącznie dla Agencji i Brokerów

Mediowych , ważna do 31/09/2015.
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