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Szanowni Państwo
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klientów

jest

elektronicznym
Dążąc

do

największym
poświęconym

pełnej

z przyjemnością

satysfakcji

oddajemy

do

Państwa rąk ofertę reklamową naszego wydawnictwa,
opisującą szczegółowo oferowane przez nas formy
reklamowe.

Istniejemy na Polskim rynku biegowym od 1999 roku, a zdobyte w tym
czasie doświadczenie zaprocentowało stworzeniem formuły serwisu, która jest
interesująca zarówno dla czytelników jak i firm działających w ogólnie
rozumianym sektorze sportu i zdrowego trybu życia.

Coraz więcej firm działających w branży sportowej zainteresowanych
jest prowadzeniem projektów wizerunkowych opartych na różnego rodzaju
eventach, grupach społecznościowych itd. Także na tych płaszczyznach
zapraszamy do współpracy – jesteśmy otwarci na tworzenie dla Państwa
projektów opartych o naszą Internetową Społeczność Sportową liczącą ponad
8000 czytelników, o naszą firmową drużynę zawodników MaratonyPolskie.PL
TEAM czy też o przedsięwzięcia tworzone z myślą o konkretnych klientach.

Serdecznie zapraszam do współpracy,
red. naczelny, Michał Walczewski
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1. PODSTAWOWE GRAFICZNE FORMY REKLAMOWE
CPM
PLN netto

FLAT FEE
PLN netto /miesiąc

Szacunkowa liczba
emisji miesięcznie

Toplayer (max.750x500)

90

9.000

100.000

Double billboard (800x200)

32

8.000

250.000

Billboard Expand (800x200-400)

44

11.000

250.000

Billboard Scroll (800x200)

52

13.000

250.000

Skyscraper (110x2000)

6-7

8.000

1.2 – 1.5 mln

Watermark (150x150)

10

25.000

1.8 – 2.2 mln

Box SG (370x190) - SG

23

7.000

300.000

Box SG (370x100) - SG

12

3.500

300.000

Baner PRODUCENT (120x60)

0,5

1250 *

1.8 – 2.2 mln

1 poziom - 8,3
2 poziom - 6,7
3 poziom - 5,0
4 poziom - 4,2
5 poziom - 3,3
6 poziom – 3.1

1 poziom - 2.500
2 poziom - 2.000
3 poziom - 1.750
4 poziom - 1.500
5 poziom - 1.250
6 poziom – 1.000

300.000

Nazwa elementu

Baner PASEK (565x25)

* baner PRODUCENT sprzedawany jest na okres 1 roku w cenie 15.000 pln netto
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Toplayer to „wyskakująca” animacja w formacie flash nakładająca się na zawartość serwisu i zamykana przyciskiem
„X” umieszczonym w prawym, górnym rogu. Czas emisji reklamy jak i częstotliwość wyświetleń ustalone są indywidualnie na
potrzeby danej kampanii.

Double Billboard to rotowalny baner umieszczany centralnie w górnej, głównej reklamowej części strony – zarówno na stronie
głównej, jak i podstronach

Billboard Expand – baner reklamowy typu billboard, który "rozwija się" po najechaniu na niego kursorem przez użytkownika.
Z wielkości podstawowej zmienia się on na reklamę o znacznie większej powierzchni (dla banera z 800 x 200 na 800 x 400). Po
przesunięciu kursora poza obszar banera, reklama "zwija się" do początkowej wielkości.

Billboard Scroll - ruchoma reklama w formacie flash typu billboard, która przesuwa się wraz z przewijaniem w górę i w dół
oglądanej strony serwisu. W ten sposób reklama pozostaje zawsze widoczna dla odwiedzającego serwis, bez względu na to, w
którym miejscu emitowanej strony aktualnie się on znajduje.

Skyscraper to graficzny element reklamowy w formie pionowego banera umieszczonego na lewej bocznej kolumnie strony
głównej oraz 60% podstron.

Watermark w tle serwisu MaratonyPolskie.PL może znaleźć się tapeta z logo klienta (tzw. watermark). Użytkownicy mają
nieprzerwany kontakt z reklamą występującą w tle czytanego tekstu, co gwarantuje jej wysoką skuteczność. Kliknięcie na
Watermark nie powoduje automatycznego przejścia do reklamowanego serwisu.

Box SG (370x190 oraz 370x100) to graficzny, prostokątny element emitowany na stronie głównej, pod menu portalu,
bezpośrednio nad licznikiem dni do biegów. Charakterystycznym elementem wyróżniającym ten baner jest jego stała emisja na
głównej stronie, nie podlegająca losowej rotacji z innymi tego typu elementami.

Producent to graficzny, prostokątny element emitowany na stronie głównej i wszystkich podstronach, na samym topie portalu.

Pasek to element w formie długiego, wąskiego paska graficznego rozdzielającego poszczególne poziomy newsów na głównej
stronie portalu. Charakterystycznym elementem wyróżniającym ten baner jest jego stała emisja na głównej stronie, nie
podlegająca losowej rotacji z innymi tego typu elementami.
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2. INNE ELEMENTY REKLAMOWE
Usługa

Cena netto w PLN

Artykuł / news sponsorowany WYRÓŻNION
charakter: dowolnej długości komunikat tekstowy + 1-12 zdjęć + max.9 linków
emisja na stronie głównej przez okres 5 dni oraz w dziale Aktualności
ograniczenie emisji: max 2 newsy równolegle
szacunkowa liczba emisji skrótu: 25.000 / dobę
szacunkowa liczba emisji newsa: 500-1.200 / dobę

1.500

Konkurs
Możliwość przeprowadzenia tematycznych konkursów fotograficznych, na
które czytelnicy nadsyłają swoje prace a następnie realizowane jest głosowanie
na najlepsze prace

Tylko w ramach kampanii reklamowych w cenie

Mailing
List reklamowy rozsyłany na wewnętrzne konta czytelników portalu.
Możliwość rozesłania maila do wszystkich posiadaczy konta, lub do osób,
które logowały się w przeciągu ostatnich jednego lub trzech miesięcy.
List może składać się z tekstu oraz/lub grafiki o szerokości max.600 punktów i
wielkości pliku do 120 Kb.

0,20 / konto *

Recenzja sprzętu + test
charakter: dowolnej długości recenzja produktu + max.10 zdjęć
szacunkowa liczba emisji recenzji: 1.000-3.000

1.500 lub w ramach kampanii reklamowych w
cenie

* wielkość grupy odbiorców mailingu zależna jest od aktualnej liczby zarejestrowanych, aktywnych w przeciągu
ostatnich 31-dni czytelników.
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3. ZNIŻKI
Klienci portalu objęci Programem Partnerskim (emitenci banera typu PRODUCENT)
otrzymują zniżkę w wysokości 50% przy zakupie dodatkowych kampanii banerowych.

4. SPECYFIKACJE TECHNICZNE ELEMENTÓW GRAFICZNYCH
Toplayer

Skyscraper

•

wymiary: max. 750x500 pikseli

•

wymiary: 150x900 pikseli

•

waga: 120kB

•

waga: 120kB

•

format: FLASH

•

format: JPEG, FLASH

Double Billboard:

Billboard Scroll:

•

wymiary: max. 800 x 200 pikseli

•

wymiary: 800 x 200 pikseli

•

waga: do 140 kB

•

waga: do 140 kB

•

format: JPEG, FLASH

format: : FLASH

Double Expand:

Watermark:

•

wymiary: 800 x 200 (x 400) pikseli

•

wymiary: 150x150 pikseli

•

waga: do 140 kB

•

waga: 25kB

format: FLASH

format: GIF 256 kolorów

•

Baner BOX SG 370x190:

Baner PASEK:

•

wymiary: 370 x 190 pikseli

•

wymiary: 565 x 25 pikseli

•

waga: do 60 kB

•

waga: do 10 kB

•

format: JPEG, GIF, FLASH

format: JPEG, GIF, FLASH

Baner BOX SG 370x100:
•

wymiary: 370 x 100 pikseli

•

waga: do 40 kB

format: JPEG, GIF, FLASH
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