
Zaletą tych reklam jest 

ich bardzo dobra 

widoczność „first view”, 

co gwarantuje wysoką 

skuteczność reklamy. 
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 BANER GŁÓWNY - widoczny jest bezpośrednio po wejściu na stronę. 

Odznacza się wysoką klikalnością i zauważalnością (impact). 

Zazwyczaj baner jest łączony z artykułem sponsorowanym. Banery 

wyświetlane są rotacyjnie.   

 Wymiary: 750px x 300px 

 Koszt:    

 300 zł/ tydzień 

 500 zł/ 2 tygodnie 

 800 zł/ miesiąc 

 1400 zł/ 2 miesiące 

 2500 zł/ kwartał 

 Pomnóż reklamy: Wykupując miejsce reklamowe na okres powyżej 

dwóch tygodni można zmieniać kreacje reklamowe. 

 Uwaga: Kreacje graficzne reklam dostarcza klient.   
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 POP UP WINDOW - czyli wyskakujące okienko 
widoczne jest od razu po wejściu na stronę. 
Pop up window jest formą reklamy o 
największej  zauważalności (impact). Baner 
wyświetlany jest z częstotliwością 1 x sesja 
unikalnego użytkownika. 

 Koszt: 300 zł/ dzień 

 Uwaga: Kreacje graficzne reklam dostarcza 
klient.  

 Podane rozmiary banerów są 
rekomendowane. W przypadku niektórych 
modułów istnieje możliwość zmiany rozmiaru.  

 



Zaletą tych reklam jest ich 
bardzo dobra widoczność 
oraz umieszczenie 
pomiędzy modułami 
redakcyjnymi, co 
gwarantuje większą 
zauważalność treści 
reklam. 
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Uwaga: Kreacje graficzne reklam dostarcza klient.  
Podane rozmiary banerów są rekomendowane. W przypadku niektórych 
modułów istnieje możliwość zmiany rozmiaru.  
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BOX PRAWY POZIOMY 

GÓRNY 

WIEŻOWIEC 

wyświetlany rotacyjnie na stronie głównej oraz 

większości redakcyjnych stron portalu 

WYMIARY: 

250px * 250px  728 px * 90px 160px * 600 px 

KOSZT: 

200 zł/ 

2tygodnie 

200 zł/ 

2tygodnie 

300 zł/ 

2tygodnie 

300 zł/ miesiąc 300 zł/ miesiąc 500 zł/ miesiąc 

700 zł/ kwartał 700 zł/ kwartał 1200 zł/ 

kwartał 

1000 zł/ pół 

roku 

1000 zł/ pół 

roku 

1900 zł/ pół 

roku 

1500 zł/ rok 1500 zł/ rok 3000 zł/ rok 

Uwaga: Kreacje graficzne reklam dostarcza klient.  
Podane rozmiary banerów są rekomendowane. W przypadku niektórych 
modułów istnieje możliwość zmiany rozmiaru.  

Pomnóż reklamy: Wykupując miejsce reklamowe na 

okres powyżej miesiąca, można zmieniać kreacje 

reklamowe. 

 



Tanie lub nietypowe 

moduły reklamowe 
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 Zależy ci na 

niskobudżetowej 

kampanii reklamowej w 

naszym portalu?  

 Masz gotowe kreacje 

reklamowe, których 

rozmiary nie pasują do 

naszych modułów? 

 Skontaktuj się z nami - 

przygotujemy propozycję 

dostosowaną do Twojego 

budżetu lub Twoich kreacji 

reklamowych, w oparciu o 

pozostałe moduły, poza 

modułami premium. 

 


