
Rozmieszczenie i cennik
 Reklam poRtalu 

www.gazetapowiatowa.pl

strefa 100% odsłon
(wyłączność)

1/3 odsłon w rotacji
(na zmianę z 2 innymi)

D 200 zł 110 zł

s1 800 zł 360 zł

S2 800 zł 360 zł

s3 800 zł 360 zł

s4 600 zł 270 zł

cena netto 
za mieSiąc wyświetlania

SkorzyStaj z rabatów wynikających 
ze Stałej wSpółpracy*: 

*Cennik po rabaCie na 3 stronie oferty

RaBat
45%

RaBat
30%

RaBat
15%

3 mieSiące

6 mieSięcy

ROKFaktury wystawiamy 
co miesiąc, w przypadku 
płatności z góry za całość 
dodatkowe 10% rabatu

artykUły SponSorowane:

Oferujemy publikację artykułów sponsorowanych. 
Koszt jednorazowej publikacji - 300 PLN*

Koszt przygotowania artykułu - 100 PLN 
Reklama w newsletterze - 200 PLN

*Cena obejmuje umieszczenie linka na fanpage 
Gazety Powiatowej (13 tys. fanów)

/gazetapowiatowa



STREFY:
Wszystkie reklamy zamieszczone w serwisie
gazetapowiatowa.pl wyświetlają się zarówno 
na stronie głównej jak i na stonie newsa. 

oGLąDaLnoŚĆ:
Oglądalność naszego serwisu internetowego stale 
rośnie. Bazując na danych dostarczanych przez 
Google Analytics (dane V2016-V2017) jesteśmy 
w stanie oszacować, ile osób zobaczy reklamę: 

90 tys. użytkowników
800 tys. odsłon 

mieSiąc

270 tys. użytkowników
2 mln 400 tys. odsłon

trzy mieSiące

pół rokU

540 tys. użytkowników
4 mln 800 tys. odsłon

ROK

1 mln 80 tys. użytkowników
9 mln 600 tys. odsłon

KOnTaKT: 

Katarzyna Foszner, tel. 783 949 167
e-mail: k.foszner@gazetapowiatowa.pl
krzysztof Grodek, tel. 605 949 167
e-mail: marketing@gazetapowiatowa.pl



cennik dla 100% odSłon - Strefa na wyłączność
(wySokość mieSięcznej opłaty, kwota netto)

czas trwania 
umowy/strefa

umowa 
na 1 miesiąc

umowa 
na 3 miesiące

umowa 
na 6 miesięcy

umowa
na rok

D 250 zł 212,5 zł 175 zł 137,5 zł 

S1 800 zł 680 zł 560 zł 440 zł

S2 800 zł 680 zł 560 zł 440 zł

S3 800 zł 680 zł 560 zł 440 zł

S4 600 zł 510 zł 420 zł 330 zł

cennik dla 1/3 odSłon - na zmianę z banerami 2 innych firm 
(wySokość mieSięcznej opłaty, kwota netto)

czas trwania 
umowy/strefa

umowa 
na 1 miesiąc

umowa 
na 3 miesiące

umowa 
na 6 miesięcy

umowa
na rok

D 117,5 zł 95,60 zł 78,75 zł 61,86 zł 

S1 360 zł 306 zł 252 zł 198 zł

S2 360 zł 306 zł 252 zł 198 zł

S3 360 zł 306 zł 252 zł 198 zł

S4 270 zł 229,5 zł 189 zł 148,5 zł


