Portal Polski Rynek Transportu Lotniczego
www.PRTL.pl
Kilka lat temu, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom profesjonalistów uruchomiliśmy pierwszy w
Polsce specjalistyczny portal prezentujący szeroki zakres tematyczny związany z polskim rynkiem
transportu lotniczego.PRTL.pl wyznacza nową jakość przekazu specjalistycznej informacji na
platformie mediów internetowych.
PRTL.pl to kompleksowe źródło informacji dla fachowców z branży lotniczej w tym
reprezentantów portów lotniczych, linii lotniczych, samorządowców, sektora usług oraz
pokrewnych gałęzi.
PRTL.pl opisuje bieżące i planowane wydarzenia związane z transportem powietrznym, obserwuje
światowe trendy, prezentuje szereg interesujących, unikalnych raportów, wywiadów z czołowymi
przedstawicielami rynku, artykułów tematycznych oraz barometrów rynku lotniczego.
Współpracuje jako partner medialny z organizatorami międzynarodowych branżowych kongresów,
konferencji, seminariów i targów oraz jest wydawcą poradnika „Prawa pasażerów lotniczych kompendium” autorstwa dr Małgorzaty Polkowskiej.
PRTL.pl adresuje swoje artykuły również do pasażerów lotniczych i osób niezwiązanych
zawodowo z branżą lotniczym. Portal ma wyszukiwarkę lotów, ubezpieczeń podróży, przygotowuje
wyszukiwarkę hoteli i rozbudowuje sekcję wiadomości dla podróżnych.
Aby ułatwić poruszanie się po PRTL.pl, został on podzielony na działy skupiające wiadomości z
zakresu: rynku lotniczego (wiadomości, połączenia, przewozy pax, cargo i poczta, publikacje), linii
lotniczych (wiadomości, połączenia, przewozy, flota, wyniki finansowe, alianse, publikacje),
portów lotniczych (wiadomości, połączenia, przewozy, infrastruktura, opłaty, publikacje),
samolotów (wiadomości, obsługa techniczna, publikacje), dostawców usług (wiadomości,
publikacje) oraz dodatkowych informacji (prawo, obsługa techniczna, środowisko, barometr świat,
barometr Europa, barometr AEA, barometr Polska, rozmowy, szkolenia i konferencje, księgarnia,
katalog firm).
Zakres tematyczny portalu docenili liderzy rynku lotniczego, którzy nawiązali z PRTL.pl
współpracę merytoryczną, m.in.: IATA (International Air Transport Association), AEA (The
Association of European Airlines), Amadeus, BARIP (Rada Przewoźników Linii Lotniczych w
Polsce), Baker & McKenzie, BBSG, Clifford & Chance, Ernst & Young, ERA (The European Regions
Airline Assoctation), GfK, Instytut Turystyki, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Uczelnia
Łazarskiego, Urząd Lotnictwa Cywilnego oraz Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w
Rzeszowie.
Z racji wysokiego poziomu profesjonalnego portal PRTL.pl stanowi doskonałe miejsce promocji
i reklamy dla firm związanych z sektorem lotniczym.
Zachęcamy do umieszczenia reklamy wizualnej na portalu połączonej z linkiem do
strony Klienta w formie banneru na stronie lub w cotygodniowym Newsletterze albo
wywiadu lub artykułu sponsorowanego - szczegóły poniżej.

Zapraszamy do współpracy z www.PRTL.pl
Dział Reklamy:
Elżbieta Wiszniewska
tel. 607 496 956
e-mail: e.wiszniewska@prtl.pl

Adres do redakcji PRTL.pl:
ul. Trębacka 4 lok. 111, 00-074 Warszawa
tel. +48 22 825 94 79, fax. +48 22 630 99 14
e-mail: kontakt@prtl.pl

Cennik reklam na PRTL.pl
Aby wybrać optymalny zakres promocji na portalu PRTL.pl., sugerujemy odpowiedź na
pytania:

poniższe

1. Jaki format reklamy nas satysfakcjonuje?
o banner typu A
(900 x 210 px, rozmiar: do 30kb)
o button typu B lub button typu D
(200 x 200 px, rozmiar: do 10kb)
o button typu C
(175 x 175 px, rozmiar: do 10kb)
o button typu E
(475 x 145 px, , rozmiar: do 20kb)
o stripe A lub Stripe B
(200 x 25 px, rozmiar: do 10kb)
o pop-up, pop-under
(format do ustalenia)
o inne (wycena indywidualna):
- artykuł sponsorowany
- wywiad z przedstawicielem firmy
2. Przez jaki okres mamy być widoczni?
o 12 miesięcy (najkorzystniejszy wariant cenowy)
o 6 miesięcy
o 3 miesiące
o 1 miesiąc

Poniżej przedstawiamy ceny reklamy na wszystkich stronach serwisu w zależności od wybranego wariantu.
Podane ceny są netto i należy do nich doliczyć 23% VAT. Jesteśmy otwarci na zapytania odnośnie ofert
specjalnych.
Banner typu A
12 miesięcy
6 miesięcy
3 miesiące
1 miesiąc
12 miesięcy
6 miesięcy
3 miesiące
1 miesiąc

Button typu B
Button typu D
7.000
6.000
4.000
3.500
3.000
2.000
2.000
1.500
Banner typu E
6.000
4.000
3.000
2.000

Button typu C

Stripe A
Stripe B
5.000
4.500
3.000
2.500
1.750
1.500
1.000
850
Pop-up / Pop-under
10.000
6.000
4.000
2.500

Graficzny element reklamowy (jpg. gif lub png) umieszczony we wskazanej lokalizacji i rozmiarze
wyświetlany jest rotacyjnie z innymi reklamami przez ok. 10 sekund. Kliknięcie w grafikę powoduje
automatyczne przejście do strony Reklamodawcy. Formy reklamowe są dostarczane przez Klientów lub
wykonywane na zamówienie, co wiąże się z dodatkową opłatą, ustalaną odrębnie przy każdorazowym
zamówieniu.
PRTL.pl oferuje również stałą i kompleksową współpracę partnerską, której celem jest promocja i PR na
rzecz Partnera skierowana do podmiotów odpowiedzialnych za rozwój transportu lotniczego w Polsce
oraz szerokiej publiczności. Zakres i czasokres tej współpracy jest ustalany indywidualnie z Partnerem.
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