
03-5584903  |  contact@intravel.co.il
Copyright © 2011 InTravel

רשת אתרי תיירות



03-5584903  |  contact@intravel.co.il
Copyright © 2011 InTravel

InTravel פרסום ברשת אתרי התיירות

לראשונה בישראל, רשת אתרי תיירות בפריסה אינטרנטית מלאה. 100 אתרי 

תיירות שונים ומגוונים המציגים מגוון עשיר של מדינות וערים ומציעים לך, המפרסם, 

מוניטיזציה מלאה של הפרסומות שיוצגו ברשת.

InTravel אודות

רשת אתרי התיירות InTravel קמה מתוך הצורך לתת מענה למטיילים בעולם המבקשים למצוא את 

כל המידע הנדרש להם באתר אחד המוקדש ליעד ביקורם.

כל אתר מאתרי הקבוצה מכיל מדריך תיירותי מקיף ומעמיק אודות היעד וכן היבטים רבים הרלוונטיים 

לתייר הממוצע, כמו גם למטייל ההרפתקן.

המידע באתרים נגיש לגולש באמצעות תפריט מרכזי, תפריט אזורים, טיפים, אגף מידע שימושי, אגף 

אירועים ופסטיבלים, אגף חגים לאומיים, כתבות בדף הבית ותכנים מתחלפים.

המידע המצוי בכל אחד מהאתרים נאסף באמצעות המקורות האמינים ואיכותיים ביותר.

צוות התוכן כולל מדריכי טיולים, כתבים, עורכי תוכן ואנשי מקצוע שונים המתמחים בתחום התיירות 

ושותפים באהבתם לטיולים.
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InTravel פרסום ברשת

הפרסום ברשת InTravel נותן למפרסם כוח אדיר - 100 אתרי תיירות בעת ובעונה אחת, הן בדף 

הבית והן בדפים הפנימיים.

מוצרי הפרסום הזמינים הם:

 1. שורת כפתורי תיירות

שורת כפתורים המופיעה בחלק העליון של האתר בצורה בולטת בצבע כתום ומאכלסת 6 כפתורי 

 תיירות: טיסות, בתי מלון, חבילות, טיולים מאורגנים, השכרת רכב וביטוח נסיעות.

השורה מופיעה בדף הבית ובכל העמודים הפנימיים בכל רשת האתרים.

 2. סטריפ עליון ברוטציה עד 1/3

 רצועת פרסום המתפרסמת לכל רוחב עמוד השער בחלקו העליון. ממוקמת בדף הבית מעל ללוגו.

בפריסה רחבה של כל דפי הבית ברשת האתרים.

מידות הבאנר: רוחב - 780 פיקסל

גובה - 60 פיקסל  

 3. גורד שחקים / מגדל צידי / קוביה צידית  

בחירה בין גורד שחקים לבין מגדל צידי, לבין קוביה צידית. מופיע בדף הבית ובדפים הפנימיים בכל 

רשת האתרים.

רוחב - 160 פיקסל מידות הבאנר - גורד שחקים:  

גובה - עד 600 פיקסל     

רוחב - 160 פיקסל מגדל צידי:    

גובה - עד 300 פיקסל    

רוחב - 160 פיקסל קוביה צידית:    

גובה - עד 50 פיקסל    

4. אינסיידר עליון

מופיע בדף הבית במרכז העמוד בחלק העליון בין הכתבות. אפשרות להופעה בכל הדפים בכל רשת 

האתרים או אינסיידר ספציפי פר עמוד לעמוד בית + 5 עמודים פנימיים לבחירה.

רוחב - 400 פיקסל מידות הבאנר :  

גובה - עד 200 פיקסל    



03-5584903  |  contact@intravel.co.il
Copyright © 2011 InTravel

 5. אינסיידר תחתון

 מופיע בדף הבית במרכז העמוד בחלק התחתון בין הכתבות.

אפשרות לפריסת הופעות כמו אינסיידר עליון.

רוחב - 400 פיקסל מידות הבאנר :  

גובה - עד 200 פיקסל   

 6. חסות אתר

עיצוב ויזואלי ומיתוג של אזור בלוגו המפרסם ובאימג’ים הקשורים אליו.

 7. תוכן שיווקי

הקמת ערוץ, תת ערוץ או פרויקט ייעודי של תוכן אשר במסגרתו יוצפו תכני המפרסם באופן חכם 

כחלק מכתבות טקסטואליות, כתבות וידאו, פעילויות ייעודיות ועוד.

 8. כתבה פרסומית

 כתבה פרסומית בדף הבית אודות מוצר תיירותי.

ניתן לשלב כתבה שונה בכל דף בית, בכל אתר, לכל יעד תיירותי, ליצירת מוניטיזציה מושלמת. 

מידות הכתבה : רוחב - 400 פיקסל

גובה - עד 200 פיקסל   
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מחירון חודשי חבילות פרסום לתקופה 1.7.2011-1.12.2011

 כפתור בשורת כפתורי תיירות )חוצה פלטפורמה( - 650 ₪ 

 סטריפ עליון )חוצה פלטפורמה( - 1,000 ₪ 

 קוביה צידית )חוצה פלטפורמה( - 300 ₪

 מגדל צידי )חוצה פלטפורמה( - 500 ₪

 אינסיידר עליון )חוצה פלטפורמה( - 500 ₪

 אינסיידר תחתון )חוצה פלטפורמה( - 400 ₪ 

 גורד שחקים צידי )חוצה פלטפורמה( - 1500 ₪

 באנר / כתבה / אינסיידר ספציפי פר עמוד - לעמוד הבית + 5 עמודים לבחירה - 300 ₪

 חבילות הפרסום הנן ל-6 חודשים בלבד

 המחירים הנם לחודש ואינם כוללים מע”מ

 מחירון זה תקף עד תאריך 1.12.2011 

 .inTravel העלאת כל סוג של פרסום טעונה אישור מקדים של  
 החברה שומרת לעצמה את הזכות לא להעלות כל סוג של פרסום 

אשר אינו תואם את צביון האתר, עיצובו וכו’.
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שורת כפתורי תיירות )חוצה פלטפורמה(

סטריפ עליון
)חוצה פלטפורמה(

גורד שחקים )עד 
גובה של 600 
פיקסל( חוצה 
פלטפורמה

מגדל )עד גובה של 300 
פיקסל( חוצה פלטפורמה

קוביה צידית )עד גובה של 50 
פיקסל( חוצה פלטפורמה

אינסיידר עליון

אינסיידר תחתון
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אתרי InTravel ברשת כיום

 InTravel בכדי לבקר באתרי

השונים - לחץ על הלוגו 

המבוקש.

בכדי לבקר בפורטל אתרי 

InTravel לחץ על הלוגו:

מדינות

ערים

www.Inandaman.co.il
www.invienna.co.il
www.Inbulgaria.co.il
www.Ingreece.co.il
www.Inspain.co.il
www.Inengland.co.il
www.Inaustralia.co.il
www.Infrance.co.il
www.Inswitzerland.co.il
www.Inindia.co.il
www.initaly.co.il/
http://www.ingermany.co.il/
www.Inbrazil.co.il
www.Inmexico.co.il
www.Inportugal.co.il
www.Inthailand.co.il
www.Inturkey.co.il
www.Incuba.co.il
www.Inbolivia.co.il
www.Incostarica.co.il
www.Incroatia.co.il
www.Innepal.co.il
www.Inhongkong.co.il
www.Incyprus.co.il
www.Inromania.co.il
www.Insrilanka.co.il
www.Inzanzibar.co.il
www.Inflorence.co.il
www.Inmilano.co.il
www.Inrome.co.il
www.invenice.co.il
www.Inberlin.co.il
www.Infrankfurt.co.il
www.Inmunich.co.il
www.Inbasel.co.il
www.Inmelbourne.co.il
www.Insydney.co.il
www.Ingeneva.co.il
www.Inlisbon.co.il
www.Inbangkok.co.il
www.Inistanbul.co.il
www.Inrio.co.il
www.Insaopaulo.co.il
www.Inparis.co.il
www.Inathens.co.il
www.Inmadrid.co.il
www.Inbarcelona.co.il
www.Insofia.co.il
www.Ingoa.co.il
www.Inlondoncity.co.il
www.Inmexicocity.co.il
www.Inbeijing.co.il
www.Inbogota.co.il
www.Inbratislava.co.il
www.Inboston.co.il
www.Inbrussels.co.il
www.Inbudapest.co.il
www.Inbuenusaires.co.il
www.Incapetown.co.il
www.Incopenhagen.co.il
www.Indublin.co.il
www.Inedinburgh.co.il
www.Injohannesburg.co.il
www.inkiev.co.il
www.inkrakow.co.il
www.inlasvegas.co.il
www.inlosangeles.co.il
www.inmanila.co.il
www.inmoscow.co.il
www.innairobi.co.il
www.innewyork.co.il
www.inorlando.co.il
www.inoslo.co.il
www.inprague.co.il
www.inriga.co.il
www.insalzburg.co.il
www.insanfrancisco.co.il
www.insantiago.co.il
www.instockholm.co.il
www.instpetersburg.co.il
www.intokyo.co.il
www.intoronto.co.il
www.Inzurich.co.il
www.inwashington.co.il
www.inwarsaw.co.il
www.intravel.co.il
http://www.incolombia.co.il/
http://www.inhungary.co.il/
http://www.innewzealand.co.il/

