
Załącznik nr 4 - Pakiety Business i Premium 

1. Opis dodatkowych Usług Odpłatnych mogących wchodzić w skład Pakietów  dla 
Wystawców 

1. Wyróżnianie Ogłoszeń na stronie głównej sacroexpo.online - Użytkownik ma możliwość 
wyróżnienia na stronie głównej swojego Ogłoszenia, które są dla niego w danym 
momencie kluczowe. Takie Ogłoszenia zostają oznaczone jako "polecane". 

2. Baner/reklama firmy na stronie głównej sacroexpo.online z linkiem do zewnętrznej strony 
WWW Użytkownika - Użytkownik ma możliwość dodania banera/reklamy firmy, która 
wyświetla się w sekcji Treści wyróżnione. 

3. Baner/reklama firmy na stronie głównej sacroexpo.online z linkiem do zewnętrznej strony 
WWW Użytkownika - Użytkownik ma możliwość dodania banera/reklamy firmy, która 
wyświetla się obok Aktualności. 

Pakiety promowań 

Pakiet 
promowania 

Wyróżnienie w 
Kategorii 

 
Cena 

Mini 7 dni 50,- 

Midi 14 dni 100,- 

Maxi 30 dni 150,- 

4.  

Pakiet 
promowania 

Wyróżnienie na 
stronie głównej 

Serwisu 

 
Cena 

Midi 14 dni 150,- 

Maxi 30 dni 200,- 

5.  

2. Zasady korzystania z Pakietów Business oraz Premium: 

1. Użytkownik ma prawo wyboru spośród dostępnych rodzajów pakietów Ogłoszeń, 
tj. Pakietu Business i Pakietu Premium zgodnie z ofertą zamieszczoną w tabeli poniżej. 

2. Wysokość opłat i rodzaje pakietów Ogłoszeń w formie szczegółowych cenników została 
wskazana poniżej. Podane ceny są cenami brutto, za wyjątkiem Kategorii “Praca”. 

3. Po zakupie Pakietu Ogłoszeń ponad limit Planu limit aktywnych Ogłoszeń jest zwiększany 
o ilość wskazaną w poniższej tabeli. 

4. Każda publikacja Ogłoszenia z zakupionego pakietu Ogłoszeń powoduje zmniejszenie 
pakietu Ogłoszeń o 1 jednostkę. 

5. Pakiet Ogłoszeń jest ważny od chwili jego aktywacji przez czas określony – bycia 
Wystawcą, z zastrzeżeniem sytuacji opisanych w punkcie 3.10. Regulaminu. Po 
wskazanych powyżej okresie wykupiony przez Użytkownika Pakiet Ogłoszeń ulega 
dezaktywacji. 



6. W przypadku usunięcia Ogłoszenia przez Targi Kielce S.A. z powodu naruszenia przez 
Użytkownika postanowień Regulaminu, wykorzystana jednostka w ramach wykupionego 
pakietu Ogłoszeń nie podlega zwrotowi. Powyższa zasada dotyczy również pojedynczego 
przekroczenia przez Użytkownika Limitu. 

 

Zwiększenie limitu ogłoszeń w Planie 

Pakiet ogłoszeń 
ponad limit Planu 

 
Cena 

Standard - do 100 ogłoszeń 100,- 

Business - do 300 ogłoszeń 160,- 

Premium - do 500 ogłoszeń 300,- 

 

Cennik Reklam (ilość reklam ograniczona): 

Baner z linkiem do strony www 
sekcji „Treści wyróżnione” 

 
Cena 

1 miesiąc 900,-   

3 miesiące 2500,- 

 

Baner z linkiem do strony www 
obok Aktualności 

 
Cena 

1 miesiąc 1200,-   

3 miesiące 3500,- 

 


