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KKIM JESTEŚMY?IM JESTEŚMY?

DOŚWIADCZENIE REDAKCJI 
I ZAUFANIE CZYTELNIKÓW
Domoekspert.pl to portal internetowy, a także
kwartalnik o tematyce remontowo-budowlanej.
Czytelnik znajdzie u nas interesujące tre�ci
poradnikowe, bazy firm, zlecenia budowlane,
kalkulatory i wiele, wiele więcej.

TEMATYKATEMATYKA
PORTALUPORTALU

Bezpłatny
kwartalnik
DomoEkspert do
pobrania,
Baza firm z
możliwo�cią
dodania własnej za
darmo,
Kalkulator budowy
domu,
Baza zlece�
budowlanych,
Kanał YouTube,
Wiele innych...

Czytelnicy wchodząc na
DomoEkspert.pl trafiają
na szereg
interesujących tre�ci
dotyczących remontu,
budowy, prac
ogrodowych,
wyposażenia. Na
łamach portalu znajdą
m.in:

100 TYSIĘCY
UŻYTKOWNIKÓW!

Dzięki systematycznej budowie
zaangażowanej społeczno�ci liczba
użytkownik�w odwiedzających nasz
portal systematycznie ro�nie. To duże
grono potencjalnych klient�w, kt�rym
warto przedstawi� działalno�� firmy!

Na tablecieNa tablecie
Na smartfonieNa smartfonie
Na laptopieNa laptopie

DomoEkspert - darmoweDomoEkspert - darmowe
pismo budowlano-pismo budowlano-
remontowe zawsze podremontowe zawsze pod
ręką:ręką:
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KIM SĄ NASI CZYTELNICY?
 

SPECYFIKA
UŻYTKOWNIKÓW

Internauci
odwiedzający nasz
portal to najczę�ciej
osoby młode.
Największą grupę
wiekową stanowią
ludzie w przedziale
25-34 lata, a więc
osoby najbardziej
dynamiczne na rynku
pracy, chłonne nowej
wiedzy i do�wiadcze�.
To także osoby
zakładające rodziny
 i szukające
pierwszych
nieruchomo�ci lub
planujące remonty.

Je�li chodzi o płe� to
większo��
czytelnik�w to
mężczy�ni, kt�rzy
stanowią 63%.

Nasi odbiorcy
korzystają niemal po
r�wno z urządze�
mobilnych i desktop.



DANE  KONTAKTOWE:

E-MAIL: KONTAKT@DOMOEKSPERT.PL

Zapraszamy do współpracy!

Cena:Czas emisji:

domoekspert .pl

FORMATY REKLAMOWE
CENNIK

 

Banner reklamowy:

Banner główny (1200x300px) - 300 zł netto za miesiąc emisji

Banner top (700x100px) - 150 zł netto za miesiąc emisji

Banner w stopce strony (360x280) - 100 zł netto za miesiąc emisji

Reklama w czasopiśmie:

Publikacja artykułu + promocja 5 dni na stronie głównej + post na Facebook - 500

zł netto

Publikacja artykułu + promocja 5 dni na stronie głównej portalu - 400 zł netto

Publikacja artykułu bez promocji - 300 zł netto

Artykuł sponsorowany:

Reklama na całą stronę - 300 zł netto

Reklama na 1/2 strony - 150 zł netto 

Reklama na okładce - 400 zł netto

Artykuł sponsorowany  - 150 zł netto

Baza firm:

Wizytówka premium w bazie (dłuższy opis, więcej zdjęć, link do strony www,

wyróżnienie w kategorii) - 80 zł netto miesięcznie (lub 700 zł netto rocznie)


