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REKLAMA W FORMIE ARTYKUŁÓW 

 

 

 

Promocja wydarzeń, firmy, produktów, marek jest możliwa także w publicystycznej części 

portalu www.bielsko.biala.pl. Jest to niedroga forma reklamy, bardzo skuteczna, a zarazem 

pozytywnie wpływająca na wizerunek firmy. 

 

Z zależności od atrakcyjności, artykuł może być czytany nawet przez kilka tysięcy osób. 

Artykuł zawiera dowolnej długości tekst, zdjęcie główne, galerię fotografii oraz załączniki 

multimedialne. 

 

W serwisie wyróżniamy dwie przestrzenie związane z publicystyką. Pierwsza znajduje się w 

górnej części strony głównej, druga – rozrywkowa, znajduje się pod belką „Strefa rozrywki”. 

Artykuły mogą być wspierane reklamą na Facebook’u. 

 

 

Artykuł sponsorowany 

 

Artykuł może być przygotowany przez klienta, jednakże redakcja zastrzega sobie wtedy 

prawo do dokonywania zmian w treści artykułu (w przypadku błędów, braku spójności, 

spamu). Redakcja nie publikuje reklam w sekcji „Ważne tematy”. Redakcja zastrzega sobie 

prawo do odmowy reklamy wybranych podmiotów / marek bez podania powodu. 

 

Przykład artykułu sponsorowanego:  

http://www.bielsko.biala.pl/aktualnosci/25870/korczyk-idzie-wciaz-do-przodu 

 

http://www.bielsko.biala.pl/
http://www.bielsko.biala.pl/aktualnosci/25870/korczyk-idzie-wciaz-do-przodu
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Cennik 

 

Przygotowanie artykułu przez redakcję - 150 zł netto. 

Przygotowanie artykułu następuje na podstawie materiałów i wiadomości przygotowanych 

przez klienta.  

 

Publikacja artykułu w sekcji „Wiadomości” - 300 zł netto. 

Artykuł znajduje się na stronie głównej około 2 dni, potem można go znaleźć na stronie z 

wiadomościami http://www.bielsko.biala.pl/aktualnosci, gdzie zostaje na wiele lat. 

 

Publikacja artykułu w sekcji „Polecamy - rozrywka” - 200 zł netto. 

Artykuł znajduje się na stronie głównej około 3 dni, potem można go znaleźć na stronie z 

wiadomościami rozrywkowymi http://www.bielsko.biala.pl/imprezy, gdzie zostaje na wiele 

lat. Obok artykułu na stronie głównej znajduje się duże zdjęcie w formacie pionowym 2:3. 

 

Publikacja artykułu w sekcji „Imprezy, koncerty…” - 150 zł netto. 

Taki artykuł znajduje się na stronie głównej około 3 dni, potem można go znaleźć na 

podstronie z wiadomościami rozrywkowymi http://www.bielsko.biala.pl/imprezy, gdzie 

zostaje na wiele lat. Obok artykułu na stronie głównej znajduje się małe zdjęcie w formacie 

pionowym 2:3. 

 

Wsparcie artykułu na profilu Facebook – 150 zł netto 

Artykuł opublikowany na portalu www.bielsko.biala.pl może być wsparty dodatkowym 

postem w profilu głównym albo rozrywkowym serwisu. Profil główny zawiera 20 tysięcy 

fanów, profil rozrywkowy ma 8 tysięcy fanów. 
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