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Oferta reklamowa     

Czym jest VIP ClubVIP ClubVIP ClubVIP Club? 
 
VIP Club to program lojalnościowy skierowany do najlepszych Klientów Hurtowni 
i Działu SprzedaŜy Lokalnej Euro-Trade. Aby zostać uczestnikiem programu, 
naleŜy wykazać się duŜym potencjałem zakupowym, a takŜe dynamicznym 
wzrostem dokonywanych zakupów. 
 

Kim są Klienci? 
� sklepy prowadzące dalszą odsprzedaŜ artykułów szkolnych biurowych i zabawek 
(hurtownie, sieci sklepów i sklepy, księgarnie, biuroserwisy) 

 

Dlaczego warto zamieścić reklamę na serwisie VIP ClubuVIP ClubuVIP ClubuVIP Clubu? 
� Internet i strona www to podstawowy kanał komunikacji programu 
lojalnościowego VIP Club! 

� Nietypowe moŜliwości! 
� strona umoŜliwia Uczestnikowi programu sprawdzenie liczby uzbieranych 
punktów, zamówienie nagrody z katalogu a przede wszystkim: 

� przekazuje w ręce Uczestników tworzenie portalu!  
� Tylko u nas Klienci, mogą pochwalić się swoimi sukcesami oraz wiedzą 
o branŜy. 

� Tylko u nas Uczestnicy programu tworzą galerię swoich sklepów, reportaŜy 
z organizowanych imprez oraz udanych ekspozycji towarowych. 

� Patron medialny z branŜy! 
� Obszerna reklama Dostawców uczestniczący w programie VIP – najlepsi 
producenci artykułów szkolnych, biurowych i zabawek  

� Wyjątkowe nagrody dla Uczestników! Wiele akcji promujących Program 
lojalnościowy! Super Obsługa i wyjątkowe przywileje dla kaŜdego Uczestnika!  

� Wszystko by Klient poczuł się jak VIP!  
 
Dlatego reklamowane przez Ciebie produkty będą pozycjonowane jako najlepsze.  

 

Ogólne zasady zamieszczania reklam 

Artykuł Sponsorowany  

Tygodniowy czas publikacji na pierwszej stronie działu z Aktualnościami. 
 
Publikacja tekstu reklamowego o produktach. Umieszczenie tekstu w dziale 
Aktualności – Nowości Rynkowe. W dziale Aktualności wyświetlane są 
jednocześnie 2 aktualności.  



OFERTA REKLAMOWA                                  PORTAL VIP CLUB EURO-TRADE                                        STRONA 2 Z 2 

Po upłynięciu wykupionego czasu Artykuł przenoszony jest do Archiwum, które 
jest dostępne bezterminowo dla czytelników Serwisu. 
 
Banner reklamowy 
 
Dopuszczalne są dwa rodzaje bannerów reklamowych: 
� statyczne – w formacie graficznym jpg o rozdzielczość 96 dpi 
� dynamiczne - w pliku swf z zaszytym linkiem do strony docelowej (adres do 
uzgodnienia z Euro-Trade) 

� format: wysokość: 140px  x szerokość: 192 px. 
 

Cennik 
 
Artykuł sponsorowany  
cena: – 100 zł netto za tydzień widoczności na pierwszej stronie Aktualności. 
 
Banner reklamowy  
sprzedawany jest na czas jednego miesiąca - 30 dni, wyświetla się na wszystkich 
podstronach serwisu www.VIP.euro-trade.pl. 
 

termin 1 I – 11 IV oraz 5 X – 31 XII 12 IV – 4 X 

cena netto 350 zł  / 30 dni 750 zł / 30 dni 

 

KontaktKontaktKontaktKontakt do zamawiania reklamy na serwisie www.VIP.euro-trade.pl 
Zapraszamy takŜe do skorzystania z reklamy bannerowej na innych serwisach. 

Euro-Trade  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa 
(dawniej Euro-Trade PHZ Golińscy Sp. J.) 
 
ul. Łokietka 155, 31-263 Kraków 

Dział Marketingu 
reklama@euro-trade.pl 
 

 


