TARIF IKLAN website PERPAMSI 2022 www.perpamsi.or.id
Ukuran
(px)

Posisi Home

Banner Headline

900 x 100

Paling atas

Rp 3.000.000

Rp 8.000.000

Rp 15.000.000

Iklan Melintang

1280 x 250

Atas

Rp 4.000.000

RP 10.000.000

Rp 18.000.000

Iklan Melintang

1280 x 250

Tengah

Rp 4.000.000

RP 10.000.000

Rp 18.000.000

Banner Kanan

300 x 480

Rp 750.000

Rp 2.000.000

Rp 3.500.000

Rp 2.500.000

Rp 6.000.000

Rp 10.000.000

JENIS IKLAN

Advertorial

1 halaman
dan Banner
300x300

Kanan, di atas
icon Majalah
Air Minum
Banner Utama
link menuju
Advertorial

TARIF
Bulanan

TARIF
3 Bulanan

TARIF
6 Bulanan

Keterangan
1. Banner Headline
•

Iklan banner headline adalah iklan yang
terletak paling strategis di halaman
homepage dan sangat menarik perhatian
pengunjung selain karena ukurannya besar
memanjang, iklan ini langsung terlihat
pertama kali pada saat pengunjung
membuka website PERPAMSI. Iklan ini diset
untuk tampil secara terus-menerus dalam
jangka waktu sesuai keinginan pemasang
iklan. Ukuran banner 900 × 100px dengan
ekstension file jpg atau png.

•

Iklan ini juga akan terus tampil pada saat pengunjung
membuka setiap halaman berita atau webpage
(kecuali link pdf atau link di luar website PERPAMSI).

2. Iklan Melintang (Atas)
•

•

Iklan banner melintang adalah iklan
yang letaknya melintang di badan
website. Posisinya yang melintang
dan ukurannya yang cukup mencolok
sangat menarik dan strategis. Iklan
diset untuk untuk tampil dalam
jangka waktu sesuai keinginan
pemasang iklan. Ukuran banner 1280
x 250 px dengan ekstension file jpg
atau png.
Iklan ini juga akan terus tampil pada saat
pengunjung membuka setiap halaman berita
(kecuali link pdf atau link di luar website
PERPAMSI).

3. Banner Melintang Tengah
•

•

Iklan banner tengah adalah iklan
yang juga sangat strategis di
halaman homepage karena berada
di bawah menu icon. Iklan ini diset
untuk tampil secara terus-menerus
tanpa diselingi baner lainnya dalam
jangka waktu sesuai keinginan
pemasang iklan. Ukuran banner
1280 × 250 px dengan ekstension file
jpg atau png.
Iklan ini juga akan terus tampil pada saat
pengunjung membuka setiap halaman
berita atau webpage (kecuali link pdf
atau link di luar website PERPAMSI).

4. Banner Kanan

•

•

Terletak di sisi kanan website yang
strategis, mengingat sisi kanan
sering dijadikan acuan untuk
melakukan penjelajahan informasi
lebih lanjut. Ukuran iklan: 300 × 480
px dengan file ekstension adalah jpg
atau png.
Iklan ini juga akan terus tampil pada
saat pengunjung membuka setiap
halaman berita atau webpage
(kecuali link pdf atau link di luar
website PERPAMSI).

5. Advertorial
•

•

Adalah iklan berupa artikel,
misalnya tentang company profile,
atau product presentation dengan
teks panjang (maks. 1.000 kata) dan
ilustrasi foto atau gambar.
Advertorial diakses melalui menu
icon Advertorial di halaman Home.
Advertorial memungkinkan
pemasang iklan memberikan
informasi lebih detail kepada
pengunjung website.

Untuk pemasangan iklan dan informasi lebih lanjut, hubungi:
Marsudi (081218808166)
Wuri (089637511021)

FORMULIR IKLAN WEBSITE
Data Perusahaan Pengiklan/Pribadi
Nama
Jabatan
Nama Perusahaan
No. HP/WA
Jenis iklan
Jadwal Penayangan

: ……………………………………………………………………………………………….
: ……………………………………………………………………………………………….
: ……………………………………………………………………………………………….
: ……………………………………………………………………………………………….
: ……………………………………………………………………………………………….
: ……………………………………………………………………………………………….

Dengan mengisi serta menandatangani formulir ini, saya menyetujui dan bersedia atas peraturan
dan ketentuan yang berlaku pada situs perpamsi.or.id

………/…………………….

………………………………..
Pemasang Iklan

CATATAN:
1.
2.
3.
4.

5.

Materi iklan berasal dari pemasang iklan, dikirim ke email: majalahairminum@yahoo.com
dalam format JPG/PNG.
Tarif Iklan tidak termasuk pajak.
Pembayaran dilakukan dimuka saat pemesanan iklan.
Pembayaran melalui transfer ke rekening
Nama
: PERPAMSI
Nama Bank
: Bank BNI Cabang Senayan
No.Rekening : 0004462019
Mohon konfirmasi jika telah melakukan transfer dengan mengirim bukti transfer via faks ke
021-80881876, atau e-mail ke: majalahairminum@yahoo.com, atau Whatsapp ke:
089637511021 (Wuri) atau 081218808166
(Marsudi).

