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STRONA GŁÓWNA 
RODZAJ REKLAMY MIEJSCE/OPIS JEDNOSTKA ROZLICZENIOWA CENA [PLN] 

Reklama typu A1 

Strona główna, górna część serwisu, w rotacji 1 na 5 
możliwych 

1 tydzień 200 

Strona główna, górna część serwisu, bez rotacji w systemie 
wyłączności 

1 tydzień 300 

Reklama typu A2 

Strona główna, górna część serwisu, w rotacji 1 na 5 
możliwych 

1 tydzień 150 

Strona główna, górna część serwisu, bez rotacji w systemie 
wyłączności 

1 tydzień 250 

Reklama typu A3 

Strona główna, dolna część serwisu, w rotacji 1 na 5 
możliwych 

1 tydzień 130 

Strona główna, dolna część serwisu, bez rotacji w systemie 
wyłączności 

1 tydzień 230 

Reklama typu A4 

Strona główna, dolna część serwisu, w rotacji 1 na 5 
możliwych 

1 tydzień 150 

Strona główna, dolna część serwisu, bez rotacji w systemie 
wyłączności 

1 tydzień 250 

Reklama typu A5 

Strona główna, górna część serwisu, prawa kolumna, w 
rotacji 1 na 5 możliwych 

1 tydzień 100 

Strona główna, górna część serwisu, prawa kolumna, bez 
rotacji  w systemie wyłączności 

1 tydzień 150 

Reklama typu A6 
Strona główna, dolna część serwisu, prawa kolumna, w 
rotacji 1 na 5 możliwych 

1 tydzień 50 

 
Strona główna, dolna część serwisu, prawa kolumna, bez 
rotacji  w systemie wyłączności 

1 tydzień 100 

STRONA KATEGORII 

RODZAJ REKLAMY MIEJSCE/OPIS JEDNOSTKA ROZLICZENIOWA CENA [PLN] 

Reklama typu B1 
Strona kategorii, górna część serwisu, maksymalnie do 4 
wybranych kategorii, górna część serwisu, w rotacji 1 na 5 

1 tydzień 120 
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możliwych, losowa możliwość tymczasowego wyświetlania 
na stronie głównej w opcji „najnowsze artykuły” 

Strona kategorii, górna część serwisu, maksymalnie do 4 
wybranych kategorii, górna część serwisu, bez rotacji w 
systemie wyłączności, losowa możliwość tymczasowego 
wyświetlania na stronie głównej w opcji „najnowsze 
artykuły” 

1 tydzień 180 

Reklama typu B2 

Strona kategorii, górna część serwisu, maksymalnie do 4 
wybranych kategorii, górna część serwisu, w rotacji 1 na 5 
możliwych, losowa możliwość tymczasowego wyświetlania 
na stronie głównej w opcji „najnowsze artykuły” 

1 tydzień 100 

Strona kategorii, górna część serwisu, maksymalnie do 4 
wybranych kategorii, górna część serwisu, bez rotacji w 
systemie wyłączności, losowa możliwość tymczasowego 
wyświetlania na stronie głównej w opcji „najnowsze 
artykuły” 

1 tydzień 160 

Reklama typu B3 

Strona kategorii, dolna część serwisu, maksymalnie do 4 
wybranych kategorii, w rotacji 1 na 5 możliwych, losowa 
możliwość tymczasowego wyświetlania na stronie głównej 
w opcji „najnowsze artykuły” 

1 tydzień 60 

Strona kategorii, dolna część serwisu, maksymalnie do 4 
wybranych kategorii, bez rotacji w systemie wyłączności, 
losowa możliwość tymczasowego wyświetlania na stronie 
głównej w opcji „najnowsze artykuły” 

1 tydzień 100 

Reklama typu B4 

Strona kategorii, dolna część serwisu, maksymalnie do 4 
wybranych kategorii, w rotacji 1 na 5 możliwych, losowa 
możliwość tymczasowego wyświetlania na stronie głównej 
w opcji „najnowsze artykuły” 

1 tydzień 80 

Strona kategorii, dolna część serwisu, maksymalnie do 4 
wybranych kategorii, bez rotacji w systemie wyłączności, 
losowa możliwość tymczasowego wyświetlania na stronie 
głównej w opcji „najnowsze artykuły” 

1 tydzień 120 
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Reklama typu B5 

Strona kategorii, górna część serwisu, prawa kolumna, 
maksymalnie do 4 wybranych kategorii, w rotacji 1 na 5 
możliwych, losowa możliwość tymczasowego wyświetlania 
na stronie głównej w opcji „popularne tematy” 

1 tydzień 40 

Strona kategorii, górna część serwisu, prawa kolumna, 
maksymalnie do 4 wybranych kategorii, bez rotacji w 
systemie wyłączności, losowa możliwość tymczasowego 
wyświetlania na stronie głównej w opcji „popularne 
tematy” 

1 tydzień 70 

Reklama typu B6 

Strona kategorii, dolna część serwisu, prawa kolumna, 
maksymalnie do 4 wybranych kategorii, w rotacji 1 na 5 
możliwych, losowa możliwość tymczasowego wyświetlania 
na stronie głównej w opcji „popularne tematy” 

1 tydzień 30 

Strona kategorii, dolna część serwisu, prawa kolumna, 
maksymalnie do 4 wybranych kategorii, bez rotacji w 
systemie wyłączności, losowa możliwość tymczasowego 
wyświetlania na stronie głównej w opcji „popularne 
tematy” 

1 tydzień 50 

POZOSTAŁE FORMY REKLAMY 

RODZAJ REKLAMY MIEJSCE/OPIS JEDNOSTKA ROZLICZENIOWA CENA [PLN] 

Reklama typu 
Artykuł Sponsorowany 

Publikacja dostarczonego artykułu w wybranej kategorii, 
do 5000 znaków ze spacjami, możliwość tymczasowego 
wyświetlania na stronie głównej w systemie „najnowszy 
artykuł”, do 3 zdjęć w treści oraz dużego zdjęcia w górnej 
części artykułu, jeden odsyłacz html (hyperlink) 

1 tydzień 150 

Reklama typu 
Artykuł Sponsorowany 

PREMIUM 

Publikacja dostarczonego artykułu w wybranej kategorii, 
do 5000 znaków ze spacjami, wyświetlany duży baner na 
stronie głównej w Top Slider, możliwość tymczasowego 
wyświetlania na stronie głównej w systemie „najnowszy 
artykuł”, do 15 zdjęć w treści (galeria) oraz dużego zdjęcia 
w górnej części artykułu, do trzech odsyłaczy html 
(hyperlink) 

1 tydzień 200 
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Redakcja artykułu 
Zlecenie zredagowania artykułu na podstawie 
powierzonych materiałów, do 5000 znaków ze spacjami 

1 zlecenie 150 

Przygotowanie kreacji 
reklamowej (Banner) 

Banner Statyczny - przygotowanie prostej graficznej formy 
reklamowej (jpg, png). 

1 sztuka 120 

Banner Dynamiczny - przygotowanie bardziej złożonej 
formy animacji banera (flash). 

1 sztuka 200 

Reklama niestandardowa 

Zlecenie reklamy całościowej obejmującej wszystkie 
powyższe formy reklamowe oraz możliwość rozszerzenia 
kampanii o materiały dziennikarsko-prezentacyjne, wywiad 
studyjny TV 

- Do negocjacji 

 

 

 Płatność przed publikacją. Ceny w zł nie zawierają podatku VAT. Cennik obowiązuje od 01.03.2016. 

 Wystawiamy faktury VAT. 

 Ceny nie podlegają negocjacjom. Istnieje możliwość obniżenia kosztów reklamy poprzez wykupienie jej na dłuższy czas i skorzystanie z rabatów 

kwotowych (szczegóły poniżej). 

 

 

RABATY 
KOSZT KAMPANII / RODZAJ WYSOKOŚĆ RABATU 

1 000 zł - 2 000 zł 5% 

2 001 zł - 3 000 zł 10% 

3 001 zł - 4 000 zł 15% 

4 001 zł - 5 000 zł 20% 

Rabat Lojalnościowy – przyznawany reklamodawcom, którzy kolejny raz 
składają zlecenie na reklamę w portalu. Rabat łączy się z pozostałymi. 

5% 

 


