
Skontaktuj się z nami:
e-mail: klient@krn.pl

tel: 12 630 96 30
fax: 12 622 71 17

OFERTA DLA DEWELOPERÓW

ponad 20 lat doświadczenia na 
ogólnopolskim rynku nieruchomości

ponad 800 000 ofert nieruchomości

ponad 300 000 unikalnych użytkowników
w skali miesiąca

ponad 1,5 mln odsłon miesięcznie 

pełna responsywność

intuicyjna wyszukiwarka

nowoczesny design

przejrzysty układ treści

najświeższe wiadomości z rynku 
nieruchomości

rozbudowany dział prawno-podatkowy

KRN.pl to doskonały sposób na skuteczną reklamę inwestycji oraz budowanie pozytywnego 
wizerunku firmy. Nasz Portal odniósł sukces dzięki ukierunkowaniu na użytkowników, którzy poszukują 
rzetelnych ofert oraz wartościowych informacji na temat rynku nieruchomości.
Jako jedyni, poprzez silnie rozbudowaną część redakcyjną, gwarantujemy merytoryczne wsparcie, 
z którego na co dzień korzystają osoby zainteresowane sprzedażą bądź kupnem nieruchomości, oraz 
deweloperzy i pośrednicy w obrocie nieruchomościami. 

Przez ostatnie lata z naszej oferty skorzystały tysiące klientów z branży nieruchomości, dzięki 
którym i dla których nieustannie tworzymy nową jakość naszych produktów.

Współpraca z portalem KRN.pl, to gwarancja publikacji Twoich ofert na naszych serwisach partnerskich:

                Trovit.pl       |       Mitula.com.pl       |       Zbiorogloszen.pl       |       Flatfy.pl

NASZE ATUTY!

Najwyższa jakość

          n
ieruchomości



Skontaktuj się z nami:
e-mail: klient@krn.pl

tel: 12 630 96 30
fax: 12 622 71 17

WYBRANE PRODUKTY

DODATKOWE FORMY REKLAMY

CENAOPISFORMA REKLAMY

PAKIETY DEWELOPERSKIE

INWESTYCJA
PODSTAWOWA

Na INWESTYCJĘ PODSTAWOWĄ składają się:

prezentacja jednej inwestycji wraz z jej pełnym opisem oraz
charakterystyką lokali

wizytówka z logotypem i danymi kontaktowymi na liście 

"
deweloperzy i inwestorzy"

aktualizacja inwestycji przez cały okres trwania umowy

220 zł/miesiąc
(mieszkania)

190 zł/miesiąc
(domy)

Inwestycja / Prezentacja podstawowa

Slider obok listy  inwestycji deweloperskich

Pakiet 5 wyróżnień ofert z wybranej inwestycji

Jednorazowa wysyłka w biuletynie KRN.pl w sekcji 
polecane inwestycje (około 60 tys. adresów e-mail)

1.

2.

3.

4.

300,00 zł

Inwestycja / Prezentacja podstawowa

Opieka redakcyjna

Prezenter Inwestycji

Pakiet 15 wyróżnień ofert z wybranej inwestycji

Wyróżnienie inwestycji na liście inwestycji deweloperskich

Biuletyn specjalny – comiesięczna prezentacja inwestycji  
wysyłana do subskrybentów biuletynu KRN.pl
(zdjęcie z aktywnym linkiem do Prezentera Inwestycji)

Podlinkowany logotyp w sekcji partnerzy na KRN.pl 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

600,00 zł

KRN PREMIUM
Prezentacja nieograniczonej liczby inwestycji deweloperskich wraz z ich 
pełnymi opisami (analogicznie do inwestycji podstawowej) 1000,00 zł

SUPER OFERTA Zdjęcie lub wizualizacja inwestycji zamieszczona na stronie głównej oraz
w wybranych treściach redakcyjnych 

400,00 zł/miesiąc

BILLBOARD Lokalizacja: u góry wszystkich stron witryny,
rozmiar: 750x100 pikseli 3000,00 zł / FF

INWESTYCJA MIESIĄCA Miejsce reklamowe na górze listy inwestycji w biuletynie specjalnym KRN.pl 500, 00 zł

oferta
indywidualna

BELKA NA
LIŚCIE WYNIKÓW

Lokalizacja: lista wyników wyszukiwań, rynek pierwotny lub wtórny,
pozycja do ustalenia
rozmiar: 760x80 pikseli

oferta
indywidualna

SUPER WYRÓŻNIENIE
Jest to jedna z najskuteczniejszych form reklamy na portalu KRN.pl.
Wyróżnienie to mieści się na każdej liście wyników wyszukiwarki: rynek 
wtórny i rynek pierwotny w danym województwie na każdej ze stron

KLASYCZNY PROGRESYWNY


