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Банери - Головна сторінка
- банер №1 (635х100) ...........................................................................1200 грн. 

- Ліва бокова полоса №2 (270х270)  ...............верхня частина сайту   1000 грн.
................................................................................... нижня частина сайту   700грн.
- Ліва бокова полоса №3 (270х135)  .................верхня частина сайту   800 грн.
................................................................................... нижня частина сайту   600грн.

- Права бокова полоса №4 (340х340)  ............верхня частина сайту   1100 грн.
................................................................................... нижня частина сайту   900грн.
- Права бокова полоса №5 (340х170)  ..............верхня частина сайту   900 грн.
................................................................................... нижня частина сайту   700грн.
                      З правої сторони банер може бути наскрізний - вартість + 50%

Нижня частина сайту
№  6 (365х180) ...........................................................................................500 грн
№ 7 (365х365) ...........................................................................................700 грн

Розробка банерів
статичний - 100 грн. , флеш-анімація - 300-350 грн.
Статті, фоторепортажі
Головне за день (протягом дня) ...........................................................300 грн
Головне за день+Основне (3 дні) .........................................................600 грн.
Головне за день+ Основне+Слайдер (3 дні)  .....................................900 грн.
Головне за день+Статті/Інтервю (3 дні)  .............................................600 грн.
Фоторепортаж  .......................................................................................500 грн.
Написання статтей  ........................................................................ 350-500 грн. 
Вартість фотозйомки за домовленістю

Виклик агента в офіс - tenews.te.ua@gmail.com

Банери - Сторінка категорій (статті, блоги...)
- банер №  12 (640-висота довільна) ....................................................500 грн
- Права бокова полоса №13 (340х340)  ............верхня частина сайту   500 грн.
.................................................................................. нижня частина сайту   450 грн.
- Права бокова полоса №14 (340х170)  ............верхня частина сайту   450 грн.
.................................................................................. нижня частина сайту   300 грн.
-Бокові панелі №15  ......................................................................................................5000 грн

Банери - Сторінка статті
- банер №8 над або під заголовком (640х100) ................................1000 грн. 

- Права бокова полоса №9 (340х340)  ..............верхня частина сайту   900 грн.
.................................................................................. нижня частина сайту   700 грн.
- Права бокова полоса №10 (340х170)  ............верхня частина сайту   600 грн.
.................................................................................. нижня частина сайту   400 грн.

Нижня частина сайту
№  11 (640-висота довільна) ..................................................................500 грн

Переждбачено систему знижок при тривалій співпраці!
Є можливість розміщення банерів у інших місцях 
               (спецтеми, під матеріалами на певну темати і тд.)!
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