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Portal www.bielsko.biala.pl ma już ponad 11 lat. Jest marką 
znaną i cenioną na Podbeskidziu. Oglądalność serwisu to 
ponad 620 000 wizyt miesięcznie przy 250 000 unikalnych 

użytkownikach. Dział sportowy odnotowuje miesięcznie ponad 40000 wizyty i prawie 
100 000 odsłon. 

 

 
 

BANERY – www.sport.bielsko.biala.pl 

 

 
(1) Panorama 
 
Rozmiar banneru: 900x200 px 
Maksymalny rozmiar: 100kb 
Najbardziej prestiżowa forma reklamy. 

 
(2) Prawa kolumna – część górna 
 
Rozmiar banneru: 180x150 px 
Maksymalny rozmiar: 50kb. 
Banery boczne mogą mieć większą 
wysokość niż 150 px (wymaga 
uzgodnienia). 

 
(3) Prawa kolumna – część środkowa 
 
Rozmiar banneru: 180x150 px. 
Maksymalny rozmiar: 50kb. 

 
(4) Prawa kolumna – część dolna 
 
Rozmiar banneru: 180x150 px. 
Maksymalny rozmiar: 50kb. 

 
(5) Baner poziomy pod  

sekcją piłki nożnej 
 
Rozmiar banneru: 760x200 px 
Maksymalny rozmiar: 80kb 
Baner dostępny na stronie głównej. 
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Cennik 
 
 
Strona główna 
 

Liczba odsłon Miejsce Wielkość 
(piksele) 

Cena netto 

 
25 tysięcy odsłon 
miesięcznie 

Panorama (1) 
 

900x200 400 zł / miesiąc 

Polecamy prawa góra (2) 
 

180x150 300 zł / miesiąc 

Polecamy prawa środek (3) 
 

180x150 200 zł / miesiąc 

Polecamy dół (4)  
 

180x150 50 zł / miesiąc 

Baner poziomy (5) – pomiędzy 
sekcjami piłkarskimi, a pozostałymi 

760x200 300 zł / miesiąc 

 
Podstrony 
 

Liczba odsłon Miejsce Wielkość 
(piksele) 

Cena netto 

 
70 tysięcy odsłon 
miesięcznie 

Panorama (1) 
 

900x200 400 zł / miesiąc 

Polecamy prawa góra (2) 
 

180x150 300 zł / miesiąc 

Polecamy prawa środek (3)  
 

180x150 200 zł / miesiąc 

Polecamy prawa dół (4)  
 

180x150 50 zł / miesiąc 

 

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 

 Wartości odsłon zostały podane na podstawie oglądalności z miesiąca 05/2014. 

 Reklama banerowa jest płatna z góry. 

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

 Minimalna wartość zamówienia to 200 zł netto. 
 


