O nas…
Serwis „Arcus” to jedyny w polskim Internecie serwis omawiający wyrób łuków i strzał, oraz jeden z niewielu
polskojęzycznych serwisów propagujący łucznictwo tradycyjne. Jesteśmy młodym i pręŜnie rozwijającym się
serwisem. Dzięki wysiłkom redaktorów piszących artykuły i poradniki odnośnie wyrobu łuków i strzał,
przyciągamy na swoją stronę ludzi nie tylko zainteresowanych łucznictwem, ale równieŜ ruchem rycerskim,
tradycyjnym rzemiosłem, a nawet fantastyką (tzw. grupy „larpowe”).
Co cechuje nasz serwis:
- chęć propagowania łucznictwa tradycyjnego, oraz budzenie zainteresowania historią
- stale powiększający się zbiór artykułów
- forum dyskusyjne, zawierające ponad 12 000 wiadomości i ponad 400 zarejestrowanych uŜytkowników
- aktualizowane na bieŜąco informacje o turniejach bądź imprezach tematycznych
Kilka słów o tym, jaki był cel zakładania serwisu:
Na temat wyrobu tradycyjnych (z naturalnych materiałów)
łuków oraz strzał napisano w polskiej literaturze niewiele.
Wielka szkoda, zwłaszcza, Ŝe zajmowanie się wyrobem łuków
oraz strzał jest bardzo rozwijającym zajęciem oraz wspaniałym
hobby.
Aby informacje o rzemiośle łuczniczym były bardziej dostępne i
zaprezentowane w przystępnej formie - powstał serwis
łucznictwa i rzemiosła tradycyjnego "ARCUS".
Sam pomysł powstał na forum łucznictwa tradycyjnego o tej
samej nazwie. Dzięki dobrej woli wielu ludzi, głównie
uczestników forum, powstało miejsce gdzie kaŜdy
zainteresowany zacnym rzemiosłem łuczniczym moŜe
skierować swoje kroki.

Reklama u nas
Nasza oferta reklamowa przeznaczona jest głównie dla osób wytwarzających sprzęt łuczniczy (zarówno
sportowy, jak i tradycyjny bądź historyczny), sklepów łuczniczych, ludzi zainteresowanych ruchem rycerskim
oraz szeroko pojętym odtwórstwem. To właśnie ten typ uŜytkowników najczęściej trafia na nasze strony.

Co miesiąc odwiedza nas powyŜej 3000 unikalnych uŜytkowników, w łącznej ilości ponad 5000 wizyt. Nasze
strony są wyświetlone co najmniej 22 000 razy miesięcznie! Stąd wniosek, Ŝe banery naszych reklamodawców
wyświetlają się ponad 22 000 razy! Dlatego oferujemy państwu najprostszą, ale zarazem najskuteczniejszą
formę reklamy – reklamy banerowe.
Banery wyświetlane są rotacyjnie. Z kaŜdym wyświetleniem strony wyświetla się inny baner. Gwarantuje to, Ŝe
państwa baner zostanie wyświetlony.
Oferujemy państwu banery reklamowe w dwóch formatach:
NAZWA
baner poziomy
baner pionowy

ROZDZIELCZOŚĆ
do 728x90 pikseli
do 160x600 pikseli

FORMATY
GIF, JPG, PNG
GIF, JPG, PNG

ROZMIAR
nieograniczony
nieograniczony

Nasza reklama nie odnosi się do ilości wyświetleń państwa banerów, ale do czasu ich wyświetlania. Oznacza
to tyle, Ŝe nie płacą państwo za np. 1000 wyświetleń swojego banera, lecz za okres od-do, w naszym wypadku
jednego miesiąca.
Ceny kształtują się następująco:
TYP BANERA
poziomy
pionowy

OKRES WYŚWIETLANIA
miesiąc
miesiąc

CENA
15 zł
33 zł

Banery są przechowywane na naszym serwerze. Jeśli nie posiadają państwo banera reklamowego, istnieje
moŜliwość jego zaprojektowania. W przypadku, gdy posiadają państwo własny baner reklamowy, moŜe zostać
on uŜyty bez Ŝadnych problemów. Zaprojektowany baner reklamowy moŜe być uŜyty jedynie do reklamy w
naszym serwisie – w przeciwnym wypadku (chęć uŜywania go w innych miejscach w sieci) naleŜy uiścić opłatę
za zaprojektowany baner (full banner – 25zł, skyscraper – 50zł). Jeśli chcą państwo zaprojektować baner i uŜyć
go do reklamy w naszym serwisie, jego zaprojektowanie i wykonanie jest bezpłatne!

ZniŜki!
Oferujemy atrakcyjne zniŜki dla stałych współpracowników! ZniŜki obowiązują, gdy wykupują państwo
reklamę na dłuŜszy okres. Przedstawiają się następująco:
WYKUPIONY OKRES

ZNIśKA

6 miesięcy (full banner)
12 miesięcy (full banner)
6 miesięcy (skyscraper)
12 miesięcy (skyscraper)

5%
10%
10%
15%

CENA
(ze zniŜką / bez zniŜki)
85zł / 90zł
162zł / 180zł
178zł / 198zł
340zł / 400zł

Kontakt
Jeśli są państwo zainteresowani naszą ofertą, prosimy o kontakt. Chętnie odpowiemy na państwa pytania i
wątpliwości, oraz uzgodnimy formę rozliczeń. Preferowana forma rozliczenia – umowa o dzieło.
Aby się z nami skontaktować, moŜna skorzystać z formularza kontaktowego znajdującego się w serwisie (link).
Bądź wysłać e-mail bezpośrednio do administratora, na adres: cream256@wp.pl.

