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Oferta reklamowa

Cennik banerów 
W poniższych grafikach znajdą Państwo układ 
wszystkich dostępnych banerów, specyfikację oraz ceny.

BANER   A
1 tydzień – 600 zł
2 tygodnie – 950 zł
miesiąc – 1450 zł
rok – 12000 zł

BANER  B1
1 tydzień – 850 zł
2 tygodnie – 1450 zł
miesiąc – 2400 zł
rok – 19000 zł

BANER
POD SLIDEREM
1 tydzień -  480 zł
2 tygodnie – 850 zł 
miesiąc – 1200 zł
rok – 9500 zł

Co ważne wszystkie banery ze strony głównej (oprócz baneru B2 i 
Baneru pod sliderem) wyświetlają się w każdym z działów oraz przy 
każdym artykule.

Baner pod sliderem
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BANER  C
1 tydzień – 500 zł
2 tygodnie – 700 zł
miesiąc – 1000 zł
rok – 8500 zł

BANER  B2
1 tydzień – 250 zł
2 tygodnie  - 450 zł
miesiąc – 720 zł
rok – 6000 zł

BANER  D
1 tydzień – 220 zł
2 tygodnie – 400 zł
miesiąc – 700 zł
rok - 5800 zł
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BANER  E
1 tydzień – 450 zł
2 tygodnie – 700 zł
miesiąc – 1200 zł
rok – 9000 zł

BANER  F
1 tydzień – 150 zł
2 tygodnie – 250 zł
miesiąc – 450 zł
rok – 3500 zł

Banery są rotowane - maksymalnie wyświetlane są cztery

banery na jednym polu reklamowym
* wszystkie podane ceny to ceny netto
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Wysokość baneru pod artykułami może zostać

dostosowana do potrzeb klienta

BANER POD
ARTYKUŁAMI
1 tydzień -  550 zł
2 tygodnie – 800 zł 
miesiąc – 1200 zł
rok – 9500 zł

Baner pod artykułami
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BANER   A
(wymiar – 1920x190 pikseli,

wersja mobilna - 600x160 pikseli)

BANER  B1, B2
(wymiar – 1920x360 pikseli,

wersja mobilna - 615x400 pikseli)

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

BANER  POD ARTYKUŁAMI
(wymiar – 1920x450 pikseli,

wersja mobilna - 615x500 pikseli)

Dział Marketingu

ul. Żywiecka 118, 43-300 Bielsko-Biała 
czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-16.00 
tel. (33) 812-35-77, wew. 48, 53
marketing@beskidzka24.pl

Cena baneru na wyłączność - kwota baneru pomnożona x 3
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Abonament

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

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

tylko 149 zł miesięcznie

* wszystkie podane ceny to ceny netto
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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 3 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. 

CENNIK
    dział Wydarzenia - 350 zł
    dział Sport - 200 zł
    dział Kultura i rozrywka - 200 zł
    dział Na czasie („Edukacja lub Smacznie,
zdrowo i stylowo”) - 150 zł

>>> 150 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

- 3 dni na stronie
głównej



kontakt

Dział Marketingu

     ul. Żywiecka 118
czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-16.00 
tel./fax (33) 812-35-77, wew. 48, 53
marketing@beskidzka24.pl

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

Bielsko-Biała

Cieszyn



Przyczepy reklamowe LED BackLight (baner rekla-
mowy o powierzchni 24 m2)

Wynajem billboardu miejskiego na skrzyżowaniu
ulicy Wałowej i Barlickiego (ścisłe centrum miasta)

2000 zł netto/miesiąc
+ przygotowania projektu

i koszt wyklejenia

* Do ceny najmu przyczepy należy doliczyć cenę wydruku banerów
reklamowych, które wykonane są na specjalnym tworzywie
przepuszczającym światło - BackLight. 


