Zapraszamy do skorzystania z usług reklamowych serwisu e-biotechnologia.pl, dedykowanego biotechnologii, biologii oraz naukom
przyrodniczym, a będącego częścią firmy Nexbio, łączącej świadczenie usług w dziedzinie biotechnologii z działalnością badawczo-rozwojową
oraz popularyzatorską.
Nasze atuty to:
 10 lat istnienia portalu
 Ponad 1500 publikacji z dziedziny Life Science
 85 tysięcy unikalnych użytkowników w skali miesiąca
 ponad 2 miliony odsłon rocznie
 zainteresowanie ze strony użytkowników branżowych (naukowcy, pracownicy sektora Life Science, studenci, doktoranci)
Oferujemy możliwość skorzystania z atrakcyjnej oferty reklamowej adresowanej do osób, firm i instytucji działających w sferze Life Science.
Oprócz standardowej oferty jednorazowych emisji proponujemy skorzystanie z opcji kampanii promocyjnej.
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Powierzchnia reklamowa*
Banner górny
Banner boczny lewy 1
Banner boczny lewy 2
Banner boczny lewy 3
Banner boczny prawy 1
Banner boczny prawy 2
Banner boczny prawy 3
Tekst sponsorowany 3
Artykuł sponsorowany
Wywiad sponsorowany
Informacja 4
Notatka informująca
Notatka informująca na profilu Facebook
Informacja rozszerzona
Informacja rozszerzona na profilu Facebook
Patronat konferencji/wydarzenia 5
Patronat
Patronat na profilu Facebook
Patronat barterowy 6
Kampania promocyjna 7
Standard, zawiera:
Banner górny
Artykuł sponsorowany

symbol

rozmiar (w
pikselach/liczba znaków)

okres emisji 2

BG
BL1
BL2
BL3
BP1
BP2
BP3

780x200
280x100
280x100
280x100
170x100
170x100
170x100

1 miesiąc
1 miesiąc
1 miesiąc
1 miesiąc
1 miesiąc
1 miesiąc
1 miesiąc

1000,00 zł
400,00 zł
300,00 zł
200,00 zł
400,00 zł
300,00 zł
200,00 zł

TS1
TS2

do 5 tys. znaków
do 4 tys. znaków

12 miesięcy
12 miesięcy

500,00 zł
500,00 zł

IN1
IF1
IR1
IF2

do 150 znaków
do 150 znaków
do 300 znaków
do 300 znaków

12 miesięcy
12 miesięcy
12 miesięcy
12 miesięcy

400,00 zł
300,00 zł
500,00 zł
400,00 zł

PI1
PF1
PB1

do uzgodnienia
do uzgodnienia
do uzgodnienia

1 miesiąc
1 miesiąc
1 miesiąc

KP1
BG
TS1

780x200
do 5 tys. znaków

1 miesiąc
12 miesięcy

cena za okres emisji

300,00 zł
200,00 zł
do uzgodnienia
1 870,00 zł
1000,00 zł
500,00 zł

Notatka informująca
Notatka informująca na profilu Facebook

IN1
IF1

do 150 znaków
do 150 znaków

12 miesięcy
12 miesięcy
łącznie:
oszczędność:

Rozszerzona, zawiera:
Banner górny powiększony
Artykuł sponsorowany
Wywiad sponsorowany
Informacja rozszerzona
Informacja rozszerzona na profilu Facebook

KP2
BG2
TS1
TS2
IR1
IF2

780x200
do 5 tys. znaków
do 4 tys. znaków
do 300 znaków
do 300 znaków

1 miesiąc
12 miesięcy
12 miesięcy
12 miesięcy
12 miesięcy
łącznie:
oszczędność:

400,00 zł
300,00 zł
2200,00 zł
330,00 zł
2 465,00 zł
1 000,00 zł
500,00 zł
500,00 zł
500,00 zł
400,00 zł
2 900,00 zł
435,00 zł

1 – Podane ceny są cenami netto, należy doliczyć do nich 23% podatku VAT.
2 – W przypadku emisji powyżej 3 miesięcy udzielamy 10% rabatu, powyżej 6 miesięcy - 20% rabatu.
3 – Artykuł/wywiad zostaje opublikowany na łamach e-biotechnologia.pl w ramach podręcznika biotechnologii, w dziale „Sponsorowane”.
4 – W formie newsa na stronie głównej e-biotechnologia.pl lub w formie wpisu na łamach fanpage e-biotechnologia.pl na portalu Facebook.
5 – W formie artykułu z odnośnikiem z ramki „Patronaty” na stronie głównej serwisu.
6 – Istnieje możliwość współpracy na zasadach umowy barterowej. W ramach takiej współpracy najczęściej oczekujemy ekspozycji logo i/lub
udostępnienia naszych ulotek w ramach materiałów konferencyjnych, dopuszczamy również inne formy współpracy.
7 – Kampania promocyjna obejmuje okres 12 miesięcy, w ciągu których emisja bannerów górnych (BG) trwa 1 miesiąc.
8 – Niniejszy cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
* – W przypadku innych rozmiarów powierzchni reklamowej prosimy o bezpośredni kontakt

BANNER GÓRNY BG

BANNER LEWY BL1

BANNER PRAWY BP1

BANNER LEWY BL2

BANNER PRAWY BP3

BANNER LEWY BL3

BANNER PRAWY BP3

Oferujemy także możliwość zindywidualizowanego podejścia do Państwa potrzeb w zakresie promocji poprzez nasz portal. Zapraszamy do
współpracy.

Kontakt:
NEXBIO sp. z o.o.
Lubelski Park Naukowo-Technologiczny
ul. Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin
tel. + 48 81 820 05 43
e-mail: biuro@nexbio.pl
www.nexbio.pl
www.e-biotechnologia.pl
Dział reklamy:
Anna Żebracka
Tel. + 48 81 820 05 43
e-mail: anna.zebracka@nexbio.pl

