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Publicidade Digital
Aumente a notoriedade e confiança da sua Marca  

com os nossos pacotes de publicidade Digital
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10 milhões  
de visitas mensais

5 milhões
de utilizadores únicos 

mensais

100 milhões
de pageviews

›2.000
comerciantes de relojoaria

45
domínios de topo

22 
idiomas diferentes

Factos e números

Sexo masculino
Cerca de 80 % dos utilizadores da Chrono24 

são do sexo masculino 

Mais de 25 anos
Cerca de 75 % dos utilizadores da Chrono24 

têm mais de 25 anos de idade 

Interesse por                    
produtos de luxo

Os utilizadores da Chrono24 têm afinidade por 
produtos de luxo

O UTILIZADOR MÉDIO DA CHRONO24
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Outros tamanhos, mediante consulta

728 x 90

1190 x 120

980 x 90

300 x 250
COMPUTADOR

720 x 110

300 x 250

TABLET

Formatos de ficheiros e especificações técnicas

VISTA GERAL DOS FORMATOS (EM PX)

jpeg, gif, png ou html (sob consulta)

Tamanho máximo: 150 KB

O anúncio deve ser adequado ao público-alvo da Chrono24: 
Sexo masculino, 45 – 70 anos de idade, afinidade por produtos 
de luxo

O banner será hospedado num servidor da Chrono24

Possibilidade de segmentar campanhas por geo-targeting & brand-targeting

22 idiomas diferentes

Disponível em retângulo médio e Leaderboard
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Leaderboard #1 Lista de resultados 

COMPUTADOR TABLETLista de resultados 
Garante um posicionamento superior 

728 x 90 px

ou

(adequado para todas as resoluções de ecrã)

1190 x 120 px

980 x 120 px

(para resoluções médias)

(para resoluções grandes)

Computador:

720 x 110 px

Tablet:
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Leaderboard Bundle
Banners „Run of Site“ nas listas de ofertas e nos 
resultados de pesquisa (sem Leaderboard #1)

Página de ofertas Lista de resultados 

COMPUTADOR COMPUTADOR /  TABLET

728 x 90 px

ou

(adequado para todas as resoluções de ecrã)

1190 x 120 px

980 x 120 px

(para resoluções médias)

(para resoluções grandes)

Computador:

720 x 110 px

Tablet:



Chrono24  |  Novembro 2017  |  6  Tem dúvidas? Entre em contacto connosco - teremos todo o prazer em ajudá-lo!:                dealer@chrono24.com                +49 721 96693 - 940

Retângulo médio
Página de ofertas (computador / tablet) e lista de 
resultados de pesquisa (tablet)

Computador /  tablet:

300 x 250 px

Página de ofertas Lista de resultados 

COMPUTADOR /  TABLET TABLET
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Reservas individuais

FORMATO POSIÇÃO TAMANHOS (PX)
CUSTOS POR 

100.000 IMPRESSÕES

Leaderboard #1 Lista de resultados                       
Garante um posicionamento superior

Computador:  
728 x 90 ou  

980 x 120 & 1190 x 120

Tablet:  
720 x 110 250 € 

Leaderboard Bundle
Banners „Run of Site“ nas listas 
de ofertas e nos resultados de 

pesquisa (sem Leaderboard #1)

Computador:  
728 x 90 ou  

980 x 120 & 1190 x 120

Tablet:  
720 x 110 150 €

Retângulo médio
Página de ofertas 

(computador / tablet) e lista de 
resultados de pesquisa (tablet)

300 x 250 300 €

Para todos os orçamentos
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BRONZE SILVER GOLD SPECIAL

Leaderboard #1

Leaderboard Bundle

Retângulo médio

Total impressões 150.000 300.000 500.000 750.000

Custo por 1 mês 200 € 500 € 1.000 € 1.400 €

Custo por 3 meses 570 € 1.425 € 2.700 € 3.780 €

Custo por 6 meses 1.020 € 2.550 € 4.800 € 6.720 €

Pacotes de publicidade Digital
Melhor posicionamento por menos dinheiro
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Adicione um banner à sua página de ofertas
Aumente o tráfego dos seus anúncios

Opção nº 1:

Adicione um banner à 

lista dos seus anúncios na 

Chrono24

Opção nº 2:

Adicione banners com 

ligação à sua homepage de 

comerciante de relojoaria na 

Chrono24

Logo

Logo
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Tem dúvidas?
Entre em contacto connosco - teremos todo o prazer em ajudá-lo!

dealer@chrono24.com   

+49 721 96693 - 940

www.chrono24.com


