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Portal www.bielsko.biala.pl ma już ponad 10 lat. Jest 

marką znaną i cenioną na Podbeskidziu. Oglądalność 

serwisu to ponad 450 000 wejść miesięcznie przy 

220 000 unikalnych użytkownikach.  

 

 

 

REKLAMA BANEROWA – układ na stronie 

 

 

 

(1) Panorama 

 

Rozmiar banneru: 900x200 px 

Maksymalny rozmiar: 100kb 

Najbardziej prestiżowa forma 

reklamy. 

 

(2) Polecamy prawa 

góra 

 

Rozmiar banneru: 180x150 px 

Maksymalny rozmiar: 50kb 

Baner może mieć większą 

wysokość (wymaga 

uzgodnienia) 

Baner położony jest nad listą 

kategorii firm. 

 

(3) Polecamy prawa dół 

 

Rozmiar banneru: 180x150 px 

Maksymalny rozmiar: 50kb 

Baner może mieć większą 

wysokość (wymaga 

uzgodnienia) 

Baner położony jest pod listą 

kategorii firm. 

 

(4) Baner poziomy pod  

     artykułami 

 

Rozmiar banneru: 423x155 px 

Maksymalny rozmiar: 50kb 

Baner dostępny tylko na stronie 

głównej. 
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REKLAMA BANEROWA – cennik 

 

Portal www.bielsko.biala.pl został podzielony na zakładki widoczne w górnym pasku 

serwisu. Zakładki definiują też miejsca banerowe, które mają różną liczbę odsłon oraz ceny 

za emisję. Zapraszamy do zapoznania się z cennikiem. 

 

 

Strona główna 

 
 

Strona główna jest najczęściej odwiedzaną stroną w serwisie. Reklama w tym miejscu 

zapewnia, że większość osób, które odwiedza serwis zobaczy Państwa formę reklamową. 

Miejsce polecane przy realizacji krótkich kampanii promocyjnych lub w celu utrwalenia 

świadomości marki. 

 

Liczba odsłon Miejsce Wielkość 

(piksele) 

Cena netto 

 

320 tysięcy odsłon 

miesięcznie 

Panorama (1) 

 

900x200 300 zł / dzień 

Polecamy prawa góra (2) 

 

180x150 100 zł / dzień 

Polecamy prawa dół (3) 

 

180x150 50 zł / dzień 

Baner poziomy pod artykułami (4) 

 

423x155 60 zł / dzień 

Panorama środek (5) 760x200 120 zł / dzień 

Baner poziomy rozrywka (6) 423x155 40 zł / dzień 

 

 

Grupa  Aktualności 

 

Banery tej sekcji wyświetlane są przy każdym otwarciu artykułu, aktualności lub 

fotoreportażu (np. http://www.bielsko.biala.pl/aktualnosci). Reklama wartościowa ze 

względu na dość dużą liczbę odsłon i długi czas przebywania użytkowników na tych 

podstronach.  

 

Liczba odsłon Miejsce Wielkość 

(piksele) 

Cena netto 

 

500 tysięcy odsłon 

miesięcznie 

Panorama (1) 

 

900x200 200 zł / dzień 

Polecamy prawa góra (2) 

 

180x150 80 zł / dzień 

Polecamy prawa dół (3)  

 

180x150 50 zł / dzień 

 

http://www.bielsko.biala.pl/
http://www.bielsko.biala.pl/aktualnosci
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Zakładka Na Sygnale 

 

To bardzo popularny dział portalu, którego oglądalność cały czas rośnie. Informacje są 

aktualizowane nawet kilka razy dziennie i notują wiele interakcji oraz komentarzy. 

 

Liczba odsłon Miejsce Wielkość 

(piksele) 

Cena netto 

 

100 tysięcy odsłon 

miesięcznie 

Panorama (1) 

 

900x200 150 zł / dzień 

Polecamy prawa góra (2) 

 

180x150 70 zł / dzień 

Polecamy prawa dół (3) 

 

180x150 40 zł / dzień 

 

 

Zakładka Turystyka 

 
 

Miejsce reklamowe przeznaczone dla firm z branży turystycznej. Około 100 osób dziennie 

zagląda na tą zakładkę aby znaleźć hotel, restauracje, ciekawe miejsca w Bielsku-Białej lub 

regionie. Tania forma reklamy idealna dla promocji długookresowej. 

 

Liczba odsłon Miejsce Wielkość 

(piksele) 

Cena netto 

 

2 tysiące odsłon 

miesięcznie 

Panorama (1) 

 

900x200 10 zł / dzień 

Polecamy prawa góra (2) 

 

180x150 5 zł / dzień 

„Polecamy” w środkowej części. 

Wymagane dodanie do bazy firm. 

wyróżnienie 400 zł / rok 
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Zakładka Dyskusje 

 
Na portalu www.bielsko.biala.pl działa najstarsze i najpopularniejsze forum dyskusyjne w 

regionie. Forum ma dużą oglądalność i bardzo dobrą relację liczby odsłon do ceny 

powierzchni reklamowej. 

 

Liczba odsłon Miejsce Wielkość 

(piksele) 

Cena netto 

 

70 tysięcy odsłon 

miesięcznie 

Panorama (1) 

 

900x200 40 zł / dzień 

Polecamy prawa góra (2) 

 

180x150 15 zł / dzień 

Polecamy prawa dół (3)  

 

180x150 10 zł / dzień 

 

 

 

Zakładka Ogłoszenia 

 
 

Ogłoszenia drobne może dodać każdy mieszkaniec Bielska-Białej lub regionu zupełnie 

bezpłatnie. Dlatego też podstrony z ogłoszeniami są popularne, a dzięki promowaniu 

ogłoszeń na stronie głównej, ich popularność cały czas rośnie. 

 

Liczba odsłon Miejsce Wielkość 

(piksele) 

Cena netto 

 

10 tysięcy odsłon 

miesięcznie 

Panorama (1) 

 

900x200 20 zł / dzień 

Polecamy prawa góra (2) 

 

180x150 10 zł / dzień 

Polecamy prawa dół (3)  

 

180x150 5 zł / dzień 
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Zakładka Baza Danych 

 
 

Bardzo popularne i skuteczne miejsce reklamowe. Banery wyświetlane są na podstronie: 

http://www.bielsko.biala.pl/bazaDanych oraz na wszelkich podstronach z firmami i 

instytucjami. Duży ruch do tej zakładki kierowany jest z wyszukiwarki google.pl ze względu 

na wysokie pozycje podstron kategorii i wpisów pod wyrażeniami lokalnymi. 

 

Liczba odsłon Miejsce Wielkość 

(piksele) 

Cena netto 

 

100 tysięcy odsłon 

miesięcznie 

Panorama (1) 

 

900x200 50 zł / dzień 

Polecamy prawa góra (2) 

 

180x150 15 zł / dzień 

Polecamy prawa dół (3)  

 

180x150 10 zł / dzień 

 

 

Zakładka Firmy 

 
 

Zakładka firmy jest prestiżowym miejscem reklamowym, od którego zaczyna poszukiwanie 

podmiotów większość osób na stronie. W ramach tej zakładki wyświetlane są podstrony: 

http://www.bielsko.biala.pl/firmy oraz wszystkie porady. Forma reklamy polecana dla 

długookresowych promocji realizowanych przez podmioty świadczące usługi B2B. 

 

Liczba odsłon Miejsce Wielkość 

(piksele) 

Cena netto 

 

10 tysiące odsłon 

miesięcznie 

Panorama (1) 

 

900x200 10 zł / dzień 

Polecamy prawa góra (2) 

 

180x150 5 zł / dzień 

Polecamy prawa dół (3)  

(pod „ostatnio dodane”) 

 

180x150 5 zł / dzień 

 

 

 

 

 

http://www.bielsko.biala.pl/bazaDanych
http://www.bielsko.biala.pl/firmy
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Zakładka Rozrywka 

 
 

W tej grupie wyświetlana jest podstrona http://www.bielsko.biala.pl/rozrywka oraz wszystkie 

informacje o aktualnościach kulturalnych, wydarzeniach, kinach, teatrach na portalu. Bardzo 

dobre miejsce reklamy dla usługodawców związanych z zabawą, kulturą, atrakcjami i 

kierowanymi dla ludzi młodych. 

 

Liczba odsłon Miejsce Wielkość 

(piksele) 

Cena netto 

 

65 tysięcy odsłon 

miesięcznie 

Panorama (1) 

 

900x200 20 zł / dzień 

Polecamy prawa góra (2) 

 

180x150 10 zł / dzień 

Polecamy prawa dół (3)  

 

180x150 5 zł / dzień 

 

 

 

Zakładka Inspiracje 

 

Najbardziej pozytywny dział portalu dostępny pod adresem: 

http://www.inspiracje.bielsko.biala.pl/ Bardzo dobre miejsce reklamy dla usługodawców 

związanych z zabawą, kulturą, atrakcjami i spędzaniem wolnego czasu. 

 

Liczba odsłon Miejsce Wielkość 

(piksele) 

Cena netto 

 

10 tysięcy odsłon 

miesięcznie 

Panorama (1) 

 

900x200 20 zł / dzień 

Polecamy prawa góra (2) 

 

180x150 10 zł / dzień 

Polecamy prawa dół (3)  

 

180x150 5 zł / dzień 

 

 

 

 

 

 

http://www.bielsko.biala.pl/rozrywka
http://www.inspiracje.bielsko.biala.pl/
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Bielska Telewizja Internetowa – www.tv.bielsko.biala.pl  

 

Banery tej sekcji są wyświetlane, gdy użytkownicy oglądają filmy na stronach BTI lub 

wchodzą na stronę główną. 

 

Liczba odsłon Miejsce Wielkość 

(piksele) 

Cena netto 

 

30 tysięcy odsłon 

miesięcznie 

Panorama (1) 

 

900x200 20 zł / dzień 

Polecamy prawa góra (2) 

 

180x150 10 zł / dzień 

Polecamy prawa dół (3)  

 

180x150 5 zł / dzień 

 

 

Dział sportowy – www.sport.bielsko.biala.pl  

 

Popularny dział związany z wydarzeniami sportowymi w regionie 

 

Liczba odsłon Miejsce Wielkość 

(piksele) 

Cena netto 

 

35 tysięcy odsłon 

miesięcznie 

Panorama (1) 

 

900x200 20 zł / dzień 

Polecamy prawa góra (2) 

 

180x150 10 zł / dzień 

Polecamy prawa dół (3)  

 

180x150 5 zł / dzień 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tv.bielsko.biala.pl/
http://www.sport.bielsko.biala.pl/
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Zakładka  Angielskojęzyczna 

 
 

Reklama w tej sekcji dotyczy podstrony http://www.bielsko.biala.pl/eng i przeznaczona jest 

dla firm z branży turystycznej i usługowej świadczących usługi dla gości z zagranicy. 

 

Liczba odsłon Miejsce Wielkość 

(piksele) 

Cena netto 

 

1 tysiąc odsłon 

miesięcznie 

Panorama (1) 

 

900x200 200 zł / miesiąc 

Polecamy prawa góra (2) 

 

180x150 100 zł / miesiąc 

Wpis w sekcji „Accommodation” wpis 200 zł / rok 

 

 

 

Uwagi do reklamy banerowej: 

 

 Podane ceny dotyczą 100% czasu emisji, w przypadku wykupienia 50% czasu emisji 

cena jest dwa razy niższa. 

 Podane ceny nie zawierają kosztów wykonania banerów, grafik i innych form 

graficznych. 

 Podane wartości odsłon to oglądalność poszczególnych widoków w miesiącu 

testowym (04/2014). W każdym miesiącu ta wartość może być inna. 

 Reklama banerowa jest płatna z góry. 

 Podane ceny podlegają negocjacji przy większych zakupach oraz dla stałych klientów. 

 Minimalna wartość zamówienia to 200 zł netto. 

 

http://www.bielsko.biala.pl/eng

