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Oferta reklamowa

2reklama@bielsko.biala.pl
elzbieta@mediabielsko.pl

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!  

tel. 33 470 30 42
tel. 783 22 30 18

Reklama banerowa – układ na stronie
Poniżej przedstawiamy układ wszystkich dostępnych banerów oraz miejsc 
reklamowych na portalu.

Top (200 zł/dzień)

Rozmiar banneru 1920x90 
Maksymalny rozmiar pliku 100kB
Baner nad menu głównym strony

Panorama główna (300 zł/dzień)

Rozmiar baneru 1200x250
Maksymalny rozmiar pliku 100kB
Baner na górze strony w najbardziej 
prestiżowym miejscu 

Banery boczne 
duże (300 zł/dzień)

Rozmiar baneru 278x1500 
Maksymalny rozmiar pliku 100kB
Baner w bocznej części sekcji 
„Aktualności i wydarzenia” 

Baner Bok #1 (100 zł/dzień)

Rozmiar baneru 380x200
Maksymalny rozmiar pliku 50kB
Obok zdjęcia głównego 
w aktualnościach 

Baner Bok#2 (100 zł/dzień)

Rozmiar baneru 380x150
Maksymalny rozmiar pliku 50kB
Obok zdjęcia głównego 
w aktualnościach 

Panorama nad popularnymi 
tematami (160 zł/dzień)

Rozmiar baneru 1200x250
Maksymalny rozmiar pliku 100kB
Baner nad sekcją „Popularne 
tematy”
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Strona główna #1
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Masz pytania? Skontaktuj się z nami!  

tel. 33 470 30 42
tel. 783 22 30 18

Baner sekcja 
fotoreportaże (50 zł/dzień)

Rozmiar baneru 380x150
Maksymalny rozmiar pliku 50kB
Banery po prawej stronie 
sekcji „Fotoreportaże”

Panorama 
nad sportem (120 zł/dzień)

Rozmiar baneru 1200x250
Maksymalny rozmiar pliku 100kB
Baner znajduje się nad 
sekcją „Sport”

Baner sekcja sport (50 zł/dzień)

Rozmiar baneru 380x150
Maksymalny rozmiar pliku 50kB
Banery po prawej stronie 
sekcji „Sport”

Baner sekcja 
rozrywka (50 zł/dzień)

Rozmiar baneru 380x150
Maksymalny rozmiar pliku 50kB
Banery po prawej stronie 
sekcji „Rozrywka”
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Strona główna #2
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Masz pytania? Skontaktuj się z nami!  

tel. 33 470 30 42
tel. 783 22 30 18

Panorama nad 
zapowiedziami (100 zł/dzień)

Rozmiar baneru 1200x250
Maksymalny rozmiar pliku 10kB
Panorama nad sekcją „Zapowiedzi”

Mała panorama 
kina (100 zł/dzień)

Rozmiar baneru 790x200
Maksymalny rozmiar pliku 50kB
Baner nad sekcją „Kina”

Panorama na 
dole strony (60 zł/dzień)

Rozmiar baneru 1250x250
Maksymalny rozmiar pliku 100kB
Baner pod sekcją „O tym mówimy 
na forum”
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Strona główna #3
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Masz pytania? Skontaktuj się z nami!  

tel. 33 470 30 42
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Top (10-150 zł/dzień)

Rozmiar baneru 1920x90 
Maksymalny rozmiar pliku 100kB
Baner nad menu głównym strony

Panorama 
główna (20-200 zł/dzień)

Rozmiar baneru 1200x250
Maksymalny rozmiar pliku 100kB
Baner na górze strony w najbardziej 
prestiżowym miejscu 

Banery boczne 
duże (20-200 zł/dzień)

Rozmiar baneru 278x1500 
Maksymalny rozmiar pliku 100kB
Banery po bokach górnego 
fragmentu strony

Baner Bok góra (5-50 zł/dzień)

Rozmiar baneru 380x300
Maksymalny rozmiar pliku 100kB
Obok głównej sekcji strony

Baner Bok dół (3-30 zł/dzień)

Rozmiar baneru 380x150
Maksymalny rozmiar pliku 50kB
Obok dolnej sekcji strony 

Panorama dół (10-80 zł/dzień)

Rozmiar baneru 1200x250
Maksymalny rozmiar pliku 100kB
Baner umiejscowiony tuż 
nad stopką strony
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Układ banerów na stronach poszczególnych kategorii

Strona kategorii
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Masz pytania? Skontaktuj się z nami!  

tel. 33 470 30 42
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Reklama banerowa – cennik
Portal www.bielsko.biala.pl został podzielony na zakładki widoczne w górnym pasku serwisu 
oraz sekcje serwisu. Zakładki definiują też miejsca banerowe, które mają różną liczbę odsłon 
oraz ceny za emisję. Zapraszamy do zapoznania się z cennikiem reklamy.

Strona główna jest najczęściej odwiedzaną stroną w serwisie. Reklama w tym miejscu zapewnia, 
że większość osób, które odwiedzą serwis, zobaczy Państwa formę reklamową. Miejsce pole-
cane przy realizacji krótkich kampanii promocyjnych lub w celu utrwalenia świadomości marki.

Cennik reklamy – strona główna

Liczba odsłon Miejsce Wielkość
(piksele) Cenna netto/dzień 

500 tysięcy odsłon 
miesięcznie 

TOP (1) 1920x90 200 zł 

Panorama główna (2) 1200x250 300 zł

Banery boczne duże (3) 278x1500 300 zł

Baner Bok #1 i Bok#2 (4+5) 380x200 100 zł

Panorama nad popularnymi tematami (6) 1200x250 160 zł

Baner sekcja fotoreportaże (7) 380x150 50 zł

Panorama nad sportem (8) 1200x250 120 zł

Baner sekcja sport (9) 380x150 50 zł

Baner sekcja rozrywka (10) 380x150 50 zł

Panorama nad zapowiedziami (11) 1200x250 100 zł

Mała panorama kina (12) 790x200 100 zł

Panorama na dole strony (13) 1200x250 60 zł
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Masz pytania? Skontaktuj się z nami!  

tel. 33 470 30 42
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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.

Cennik reklamy – dział „Aktualności”

Cennik reklamy – dział „Firmy”

Liczba odsłon Miejsce Wielkość
(piksele) Cenna netto/dzień 

800 tysięcy odsłon 
miesięcznie 

TOP (1) 1920x90 150 zł 

Banery boczne duże (3) 278x1500 200 zł

Panorama główna (2) 1200x250 200 zł

Panorama dół (6) 1200x250 80 zł

Bok góra (4) 380x300 50 zł

Bok dół (5) 380x150 30 zł

Liczba odsłon Miejsce Wielkość
(piksele) Cenna netto/dzień 

90 tysięcy odsłon 
miesięcznie 

TOP (1) 1920x90 50 zł 

Banery boczne duże (3) 278x1500 50 zł

Panorama główna (2) 1200x250 50 zł

Panorama dół (6) 1200x250 40 zł

Bok góra (4) 380x300 30 zł

Bok dół (5) 380x150 15 zł

Bardzo popularne i skuteczne miejsce reklamowe. Zakładka firmy jest prestiżowym miejscem 
reklamowym, od którego zaczyna poszukiwanie podmiotów większość osób na stronie. Banery 
wyświetlane są na podstronie: http://www.bielsko.biala.pl/firmy oraz 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.

http://www.bielsko.biala.pl/aktualnosci
http://www.bielsko.biala.pl/firmy
http://www.bielsko.biala.pl/bazaDanych
http://www.bielsko.biala.pl/bazaDanych
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Masz pytania? Skontaktuj się z nami!  

tel. 33 470 30 42
tel. 783 22 30 18

To bardzo popularny dział portalu, którego oglądalność cały czas rośnie. Informacje są 
aktualizowane nawet kilka razy dziennie i notują wiele interakcji oraz komentarzy.

Cennik reklamy – dział „Na Sygnale”

Cennik reklamy – dział „Ogłoszenia”

Liczba odsłon Miejsce Wielkość
(piksele) Cenna netto/dzień 

80 tysięcy odsłon 
miesięcznie 

TOP (1) 1920x90 100 zł 

Banery boczne duże (3) 278x1500 150 zł

Panorama główna (2) 1200x250 150 zł

Panorama dół (6) 1200x250 70 zł

Bok góra (4) 380x300 50 zł

Bok dół (5) 380x150 20 zł

Liczba odsłon Miejsce Wielkość
(piksele) Cenna netto/dzień 

30 tysięcy odsłon 
miesięcznie 

TOP (1) 1920x90 10 zł 

Banery boczne duże (3) 278x1500 20 zł

Panorama główna (2) 1200x250 20 zł

Panorama dół (6) 1200x250 10 zł

Bok góra (4) 380x300 5 zł

Bok dół (5) 380x150 3 zł

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.
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Masz pytania? Skontaktuj się z nami!  

tel. 33 470 30 42
tel. 783 22 30 18

Jest to jeden z popularniejszych działów w serwisie bielsko.biala.pl. W tym dziale prezentujemy 
informacje dotyczące najważniejszych wydarzeń sportowych, które odbywają się w regionie.

Cennik reklamy – dział „Sport”

Cennik reklamy – dział „Rozrywka”

Liczba odsłon Miejsce Wielkość
(piksele) Cenna netto/dzień 

40 tysięcy odsłon 
miesięcznie 

TOP (1) 1920x90 20 zł 

Banery boczne duże (3) 278x1500 20 zł

Panorama główna (2) 1200x250 20 zł

Panorama dół (6) 1200x250 10 zł

Bok góra (4) 380x300 5 zł

Bok dół (5) 380x150 3 zł

Liczba odsłon Miejsce Wielkość
(piksele) Cenna netto/dzień 

30 tysięcy odsłon 
miesięcznie 

TOP (1) 1920x90 10 zł 

Banery boczne duże (3) 278x1500 20 zł

Panorama główna (2) 1200x250 20 zł

Panorama dół (6) 1200x250 10 zł

Bok góra (4) 380x300 5 zł

Bok dół (5) 380x150 3 zł

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, 
i atrakcjami kierowanymi dla ludzi młodych.

http://www.bielsko.biala.pl/rozrywka
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Masz pytania? Skontaktuj się z nami!  

tel. 33 470 30 42
tel. 783 22 30 18

Reklama banerowa CPM – cennik
W odpowiedzi na zapotrzebowanie naszych Reklamodawców wraz z nową wersją 
serwisu bielsko.biala.pl dodaliśmy do oferty banerowej możliwość zakupu reklamy 
w formie CPM (koszt za 1000 wyświetleń baneru reklamowego na stronie) na dwóch 
najpopularniejszych działach serwisu (stronie głównej oraz aktualnościach).

Cena poszczególnych formatów reklamowych jest zależna od atrakcyjności miejsca, 
w którym ma zostać umieszczony baner. Baner dodatkowo jest wyświetlany na urzą-
dzeniach mobilnych.

Minimalna kwota zamówienia w przypadku reklamy 
bannerowej w formie CPM to 300 zł netto.

50-100 tyś – bonus 5 tysięcy wyświetleń

100-150 tyś – bonus 10 tysięcy wyświetleń 

150-200 tyś – bonus 15 tysięcy wyświetleń 

200-300 tyś  wyświetleń – bonus 25 tysięcy wyświetleń 

powyżej 300 tyś wyświetleń – bonus w formie 15% wyświetleń 

powyżej 500 tyś wyświetleń – bonus w formie 20% wyświetleń 

Przy zakupie większej ilości wyświetleń 
proponujemy dodatkowe bonusy:
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Masz pytania? Skontaktuj się z nami!  

tel. 33 470 30 42
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Strona główna jest najczęściej odwiedzaną stroną w serwisie. Reklama w tym miejscu 
gwarantuje, że większość osób, które odwiedzą serwis, zobaczy Państwa formę reklamową. 
Miejsce szczególnie polecane przy realizacji krótkich kampanii promocyjnych lub 
w celu utrwalenia świadomości marki.

Cennik reklamy CPM – strona główna

Liczba odsłon Miejsce Wielkość
(piksele)

Cenna netto 
za 1000 wyświetleń 

500 tysięcy odsłon 
miesięcznie 

TOP (1) 1920x90 20 zł 

Panorama główna (2) 1200x250 30 zł

Banery boczne duże (3) 278x1500 30 zł

Baner Bok #1 i Bok#2 (4+5) 380x200 10 zł

Panorama nad popularnymi tematami (6) 1200x250 16 zł

Baner sekcja fotoreportaże (7) 380x150 5 zł

Panorama nad sportem (8) 1200x250 12 zł

Baner sekcja sport (9) 380x150 5 zł

Baner sekcja rozrywka (10) 380x150 5 zł

Panorama nad zapowiedziami (11) 1200x250 10 zł

Mała panorama kina (12) 790x200 10 zł

Panorama na dole strony (13) 1200x250 6 zł
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Masz pytania? Skontaktuj się z nami!  
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Cennik reklamy CPM – dział „Aktualności”

Liczba odsłon Miejsce Wielkość
(piksele)

Cenna netto 
za 1000 wyświetleń 

800 tysięcy odsłon 
miesięcznie 

TOP (1) 1920x90 15 zł 

Banery boczne duże (3) 278x1500 20 zł

Panorama główna (2) 1200x250 20 zł

Panorama dół (6) 1200x250 8 zł

Bok góra (4) 380x300 5 zł

Bok dół (5) 380x150 3 zł

Banery tej sekcji wyświetlane są przy każdym otwarciu artykułu, aktualności lub fotoreportażu 
(np. www.bielsko.biala.pl/aktualnosci). Reklama efektywna ze względu na dużą liczbę odsłon 
i długi czas przebywania użytkowników na tych podstronach.

http://www.bielsko.biala.pl/aktualnosci
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Masz pytania? Skontaktuj się z nami!  
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Wpis reklamowy w zakładce „Firmy”
Portal www.bielsko.biala.pl powstał ponad 14 lat temu. Oglądalność serwisu, to ponad 1,5 mln 
odsłon, 600 000 wejść miesięcznie, przy 220 000 unikalnych użytkownikach. Niezwykle popu-
larnym modułem serwisu jest Baza Firm, w której znajdują się opisy kilku tysięcy podmiotów 
z regionu. Koszt wpisu reklamowego to tylko 300 zł netto rocznie.

Wizytówka może zawierać dane kontaktowe, logo, 
mapkę, zdjęcia produktów, linki do strony.

Branże oraz wpisy firm są bardzo wysoko 
pozycjonowane w wyszukiwarce google.pl 
pod wieloma wyrażeniami. Przykłady: „salony 
kosmetyczne bielsko”, „sklepy obuwnicze bielsko”, 
„biura rachunkowe bielsko” oraz wiele innych.

Wpis do naszego portalu wzmacnia pozycję strony 
klienta w wynikach wyszukania.

Każdy wpis reklamowy ma statystyki odwiedzin 
z informacją o liczbie odsłon, przejść na stronę 
klienta, pobrań numeru telefonu. Można sprawdzić 
efekty reklamy.

Klient sam może dokonywać zmian w treści 
wizytówki w dowolnej chwili.

Cena usługi to tylko 300 zł netto rocznie.

Wpis reklamowy na portalu 
www.bielsko.biala.pl jest tanią 
i efektywną formą reklamy!

Zalety:

Przykład wpisu reklamowego

http://www.bielsko.biala.pl/firmy
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Reklama w formie artykułów sponsorowanych
Promocja firmy, produktów, wydarzeń, 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.

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.

Przykłady artykułów sponsorowanych:

  Jadąc na święta, weź ubezpieczenie!

  Za co Polacy kochają Grecję?

  Pamiętaj o tym, gdy jedziesz na narty.

Przykład artykułu sponsorowanego

Artykuły mogą zawierać linki 
do strony Reklamodawcy!

http://www.bielsko.biala.pl/aktualnosci/36035/jadac-na-swieta-wez-ubezpieczenie
http://www.bielsko.biala.pl/aktualnosci/35869/za-co-polacy-kochaja-grecje
http://www.bielsko.biala.pl/aktualnosci/33868/pamietaj-o-tym-gdy-jedziesz-na-narty
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Przygotowanie artykułu przez redakcję serwisu bielsko.biala.pl – 150 zł netto. 

Przygotowanie artykułu następuje na podstawie materiałów i wiadomości przygotowanych 
przez klienta.

Publikacja artykułu w sekcji „Wiadomości” – 400 zł netto. 

Artykuł znajduje się na stronie głównej około 3 dni, potem można go znaleźć na stronie 
z wiadomościami www.bielsko.biala.pl/aktualnosci, gdzie zostaje na wiele lat. 

Publikacja artykułu w sekcji „Polecamy – rozrywka” – 300 zł netto. 

Artykuł znajduje się na stronie głównej około 3 dni, potem można go znaleźć na stronie 
z wiadomościami rozrywkowymi www.bielsko.biala.pl/rozrywka, gdzie zostaje na wiele lat. 
Obok artykułu na stronie głównej znajduje się duże zdjęcie w formacie pionowym 2:3. 

Publikacja artykułu w sekcji „Porady dla firm” – 200 zł netto.

Artykuł znajduje się przez kilkanaście dni w sekcji porady dla firm www.bielsko.biala.pl/
firmy/porady. Jego pozycja z biegiem czasu spada na listingu. Po tym pozostaje w serwisie 
na dalszych podstronach sekcji.

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 65 tysięcy 
fanów, natomiast profil rozrywkowy niemalże 10 tysięcy fanów.

Cennik artykułów sponsorowanych

http://www.bielsko.biala.pl/aktualnosci
http://www.bielsko.biala.pl/rozrywka
http://www.bielsko.biala.pl/firmy/porady
http://www.bielsko.biala.pl/firmy/porady
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W ramach pakietów publikacji oferujemy klientom 5 artykułów na wybranych sekcjach 
w portalu, to jest „Wiadomości”, „Polecamy – rozrywka”, „Imprezy, Koncerty”. Cały pakiet 
publikacji należy zrealizować w terminie 3 miesięcy od publikacji pierwszej treści na 
portalu.

Bonus do wyboru w ramach pakietu:

  Wsparcie każdej publikacji promocją na portalu Facebook – wartość bonusu 750 zł netto.

  Zniżka w wysokości 25% od ceny wyjściowej pakietu.

Pakiet publikacji w sekcji „Wiadomości” – 2000 zł netto.

Pakiet publikacji w sekcji „Polecamy – rozrywka” – 1500 zł netto.

Pakiet publikacji w sekcji „Imprezy, koncerty” – 1250 zł netto.

Pakiet publikacji w sekcji „Porady dla firm” – 1000 zł netto.

Pakiety publikacji
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