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Oferta reklamowa

Cennik banerów 

W poniższych gra� kach znajdą Państwo układ 
wszystkich dostępnych banerów, specy� kację oraz ceny.

BANER   A
1 tydzień -  400 zł
2 tygodnie – 700 zł 
miesiąc – 1000 zł
rok – 7000 zł

BANER  B1
1 tydzień – 500 zł
2 tygodnie – 800 zł
miesiąc – 1200 zł
rok – 8500 zł

Co ważne wszystkie banery ze strony głównej (oprócz baneru B2) 
wyświetlają się w każdym z działów oraz przy każdym artykule.
Na wielu innych portalach jest to opcja dodatkowo płatna. 
Reklamy wyświetlają się także w mobilnej wersji portalu. 
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BANER  C
1 tydzień – 250 zł
2 tygodnie – 450 zł
miesiąc – 750 zł
rok – 6000 zł

BANER  B2
1 tydzień – 200 zł
2 tygodnie  - 350 zł
miesiąc – 600 zł
rok – 5000 zł

BANER  D
1 tydzień – 180 zł
2 tygodnie – 320 zł
miesiąc – 580 zł
rok - 5000 zł
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BANER  E
1 tydzień – 300 zł
2 tygodnie – 550 zł
miesiąc – 900 zł
rok – 7000 zł

BANER  F
1 tydzień – 120 zł
2 tygodnie – 200 zł
miesiąc – 350 zł
rok – 3000 zł

Banery są rotowane - maksymalnie wyświetlane są cztery

banery na jednym polu reklamowym
* wszystkie podane ceny to ceny netto



Oferta reklamowa

BANER   A
(wymiar – 1920x120 pikseli)

BANER  B1, B2
(wymiar – 1920x360 pikseli)

BANER  C, D, F
(wymiar – 615x400 pikseli)

Dział Marketingu

ul. Dubois 4 (III piętro), 43-300 Bielsko-Biała
czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-16.00
tel./fax (33) 812-28-10, tel. (33) 811-98-89
marketing@beskidzka24.pl

Banery B1 oraz B2 mogą być wyższe. O wycenę proszę 

kontaktować się z marketingiem. 
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Układ banerów w przykładowym artykule
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Układ banerów w przykładowym dziale 
tematycznym
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Układ banerów w przykładowym dziale 
regionalnym
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Artykuł sponsorowany
Artykuły sponsorowane publikowane są na stronie 
głównej w wybranym przez klienta dziale. Na stronie 
głównej promowane są przez okres 7 dni. 

Następnie znikają ze strony głównej, ale dostępne są
w serwisie na zawsze.  

Dzięki temu Czytelnicy zawsze mogą wrócić do artykułu
i znaleźć w nim potrzebne informacje. 

Artykuł może mieć dowolną długość tekstu (w przypadku 
przygotowania go przez klienta). Można użyć trzy linki 
przekierowujące na stronę klienta oraz galerię zdjęć (bez ograniczeń). 

CENNIK
    dział Wydarzenia - 250 zł
    dział Sport - 150 zł
    dział Kultura i rozrywka - 150 zł
    dział Na czasie („Edukacja lub Smacznie,
zdrowo i stylowo”) - 100 zł

>>> 100 zł za zredagowanie tekstu przez jednego
           z naszych dziennikarzy
* wszystkie podane ceny to ceny netto
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Artykuł
sponsorowany

-  przejrzysta treść

- linki
przekierowujące 
na stronę klienta

- nielimitowana 
galeria zdjęć
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Abonament

Abonament 
przeznaczony jest 
dla lokali, restauracji, 
kawiarni, domów 
kultury, muzeów itp. 

Dzięki abonamentowi 
istnieje możliwość 
publikacji do 
dziesięciu wpisów 
miesięcznie
w kalendarzu
z imprezami w dziale 
Wkrótce. 

tylko 99 zł miesięcznie

* wszystkie podane ceny to ceny netto



Kontakt

      Bielsko-Biała, ul. Dubois 4, III piętro
czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00
tel./fax (33) 822-76-37, tel. (33) 812-58-78, 812-35-77

      Cieszyn, ul. B. Chrobrego 21
czynne od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-16.00
tel. (33) 8512221, fax (33) 8525544

      Sucha Beskidzka, Rynek 10
czynne od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-16.00
tel. (33) 874-17-56

      Wadowice, ul. Mickiewicza 3, II piętro
czynne od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-16.00
tel. (33) 873-80-54.

Dział Marketingu

ul. Dubois 4 (III piętro), 43-300 Bielsko-Biała
czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-16.00
tel./fax (33) 812-28-10, tel. (33) 811-98-89
marketing@beskidzka24.pl

Biura


