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Sierpień        Wrzesień    Październik    Listopad      Grudzień

Co daje obecność
w serwisie Sylwester? 

wysokie pozycjonowanie
w wyszukiwarce Google (1-3 miejsce)
(np. słowa: Sylwester miasto)

możliwość dotarcia z reklamą Państwa 
lokalu do ponad miliona osób szukających 
dobrej zabawy

graficzną prezentację oferty w serwisie 
Sylwester w jednym z działów: Sylwester 
w Twoim mieście, za granicą, w górach
i Sylwester nad morzem
promocja imprezy poprzez szczegółowy 
opis, zdjęcia oraz informację o cenie
imponującą skuteczność, zasięg
i szybką prezentację oferty

Zapraszamy

Jesteśmy skuteczni w pozyskiwaniu Klientów 
dla Państwa!

Niepowtarzalny charakter naszego serwisu 
sylwestrowego umożliwia Państwa firmie promocję 
imprez, zapewniając dotarcie do wielu tysięcy osób 
zainteresowanych dobrą zabawą.

Co miesiąc docieramy do ponad miliona
młodych osób w całym kraju, notujemy średnio 
przeszło 6 milionów odsłon i jesteśmy w czołówce 
najpopularniejszych portali w Polsce.

dlaStudenta.pl jest liderem wśród interaktywnych 
portali rozrywkowo - informacyjnych w Polsce 
skierowanym do młodych ludzi. Dzięki nam można 
znaleźć wszystkie potrzebne informacje w jednym 
miejscu.

Sylwester w dlaStudenta.pl



Zamawiam
pakiet GOLD

Zamawiam
pakiet SILVER

Zamawiam
pakiet BRONZE

Podane ceny są cenami netto. Do cen należy doliczyć 23% podatku VAT.

SILVER BRONZE

PLN PLN
147
GOLD

PLN

opis do 3000 znaków

dane kontaktowe

cena imprezy

4 zdjęcia

promocja imprezy na
Facebooku dlaStudenta.pl 

rabat 20% na
dodatkową reklamę

w portalu 

bardzo dobra
ekspozycja w osobnym

bloku z polecanymi
imprezami

wersja limitowa
jedynie 6 ofert

na każde miasto!
Wyróżnienie

SUPER OFERTA

opis do 2000 znaków

dane kontaktowe

cena imprezy

2 zdjęcia

brak promocji imprezy
na Facebooku

rabat 10% na
dodatkową reklamę

w portalu 

dobra ekspozycja
wyróżniona na samej

górze listy imprez 

opis do 1000 znaków

dane kontaktowe

cena imprezy

1 zdjęcie

brak promocji imprezy
na Facebooku

brak rabatu na reklamę

ekspozycja na liście
imprez 

3877
321

Mind Media Sp. z o.o.
ul. Świdnicka 19, 50-066 Wrocław
tel.: +48 (71) 344 86 96
fax: +48 (71) 344 86 95
e-mail: sylwester@dlastudenta.pl

KOORDYNATOR DZIAŁU SYLWESTER KOORDYNATOR DZIAŁU SYLWESTER
Dawid Klukiewicz
kom. +48 602 376 776
e-mail: dawid.klukiewicz@mindmedia.pl

Karolina Brzózka
e-mail: karolina.brzozka@mindmedia.pl

PREZENTACJA OFERTY
321
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http://sylwester.dlastudenta.pl/pakiety/zloz_zamowienie,gold.html
http://sylwester.dlastudenta.pl/pakiety/zloz_zamowienie,silver.html
http://sylwester.dlastudenta.pl/pakiety/zloz_zamowienie,bronze.html
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