DOLNOŚLĄSKIE – WROCŁAWSKIE – TEMATYCZNE
MEDIA W DOBRYM STYLU

Wrocławskie serwisy:


www.wroclawianin.info – portal informacyjny dla mieszkańców Wrocławia, powstał jako internetowa wersja drukowanego magazynu Wrocławianin,
który ukazuje się od 2006 roku we Wrocławiu. Codzienne informacje – wydarzenia, zapowiedzi, ciekawostki, ważne dla wrocławian sprawy i problemy.
Każdy z nas jest wrocławianinem!



www.wrostyle.com – wrocławski styl naszego miasta – szukamy tego, co we Wrocławiu modne, oryginale, interesujące – design, sztuka, street fashion.
Wrostyle.com – tak wygląda Wrocław!



www.wrodeal.pl – oferty, promocje, rabaty z wrocławskich sklepów, sklepików, punktów usługowo-handlowych.



www.wwr24.pl – Wiadomości wrocławskie – portal newsowy z najbardziej aktualnymi informacjami z miasta i regionu.



www.wielkawyspa.com.pl – portal społecznościowo-informacyjny dla mieszkańców tzw. Wrocławskiej Wielkiej Wyspy (łączących m.in. osiedla Biskupin,
Sępolno, Dąbie, Szczytniki). To najstarszy tego typu portal we Wrocławiu

Portale regionalne:
www.inforegion.eu - polsko-czesko-niemiecki portal regionalny. Przede wszystkim promuje nasz region u sąsiadów. Ponadto dostarcza aktualnych informacji
mieszkańcom dolnego Śląska i turystom. Trzy wersje językowe – możliwość zamieszczania artykułów po polsku, czesku i niemiecku

Portale tematyczne:


www.cdn.info.pl – portal dla osób w wieku 60+. Podpowiadamy ciekawe oferty, informujemy o programach wspierających inicjatywy 60+, przedstawiamy
ciekawych ludzi, interesujące wydarzenia, propozycje z różnych dziedzin życia.



www.mammotocykl.pl – portal dla miłośników motocykli. Informacje, relacje, zapowiedzi.



www.zmiksowane.com – przepisy kulinarne dla użytkowników urządzeń typu thermomix. Pyszne potrawy, sprawdzone przepisy, smaczne i łatwe
kompozycje



www.portalmdm.pl – portal informacyjny o budownictwie, remontach. Czy wiecie, że remont to ciężki czas dla waszego związku – podpowiadamy, jak go
przetrwać i nie zwariować.



www.biznes-desk.pl – portal biznesowo-finansowy. Masz firmę lub chcesz ją założyć? Ten portal jest dla Ciebie i o Tobie.



www.domowesposoby.com.pl – domowe sposoby na różne sprawy – z nami sprawnie wyczyścisz piekarnik, wyleczysz ból brzucha o synka i katar u męża.
Podpowiemy, jak przygotować domowe przetwory lub naprawić drobne usterki.

Billboard 750x100

Billboard to graficzny element reklamowy umieszczony centralnie
w górnej części strony.
koszt emisji
1 dzień – 50 zł netto
1 tydzień – 80 zł netto
1 miesiąc – 300 zł netto

Double Billboard 750x200

Double Billboard to graficzny element reklamowy umieszczany
centralnie w górnej części strony.
koszt emisji
1 dzień – 70 zł netto
1 tydzień – 100 zł netto
1 miesiąc – 400 zł netto

Billboard 1024x250

Billboard to graficzny element reklamowy umieszczany centralnie w górnej części strony.
koszt emisji
1 dzień – 80 zł netto
1 tydzień – 120 zł netto
1 miesiąc – 500 zł netto

Rectangle 250x250

Banner śródtekstowy to graficzny element reklamowy emitowany centralnie
wewnątrz treści emitowanych na stronie, najczęściej między kolejnymi akapitami artykułu
koszt emisji
1 dzień – 30 zł netto
1 tydzień – 50 zł netto
1 miesiąc – 200 zł netto

HalfPage 300x600

Halfpage, to graficzny element reklamowy umieszczany w prawej
kolumnie strony. Możliwe są różne formy kreacji – od prostej
grafiki po reklamę w postaci spotu tv
koszt emisji
1 dzień – 70 zł netto
1 tydzień – 100 zł netto
1 miesiąc – 400 zł netto

Wideboard 980x300

Największa reklama graficzna umieszczana centralnie w górnej części
strony nad menu. Miejsce naturalnie koncentrujące wzrok
zapewnia wysoką oglądalność.
koszt emisji
1 dzień – 80 zł netto
1 tydzień – 140 zł netto
1 miesiąc – 500 zł netto

Artykuł sponsorowany

Artykuł sponsorowany może pojawić się w dowolnym dziale portalu,
odpowiadającym tematycznie treści artykułu.
koszt emisji
1 rok – 50 zł netto
dożywotnio – 70 zł netto

Mega screening

Forma reklamowa składająca się z videboardu połączonego z tapetą
koszt emisji
1 dzień – 120 zł netto
1 tydzień – 200 zł netto
1 miesiąc – 700 zł netto

skyscrapper 160x600

Skyscraper - graficzny element reklamowy w formie
pionowego banera umieszczonego na szczycie jednej
z bocznych kolumn strony.
koszt emisji
1 dzień – 50 zł netto
1 tydzień – 80 zł netto
1 miesiąc – 300 zł netto

Ceny dotyczą 3 wybranych portali z portfolio (w przypadku większej liczby portali cena ustalana indywidualnie)

