
 
 

 
Oferta reklamowa portalu internetowego 

Konstancina-Jeziorny 
 

Prezentujemy Państwu ofertę reklamową portalu internetowego mieszkańców Konstancina-
Jeziorny. Oferta na 2015 rok uwzględnia atrakcyjne i skuteczne formy promocji oraz rabaty 
uzależnione od skali zamówionej kampanii. 

 
Podstawowe informacje na temat portalu 

Portal społecznościowy Konstancin24.eu 
to obecnie jeden z największych 
i najpopularniejszych serwisów internetowych 
w Konstancinie-Jeziornie. Artykuły, reklamy, 
ogłoszenia oraz komunikaty, które codziennie 
publikujemy, trafiają do ok. 25 tysięcy 
mieszkańców. Głównym celem portalu jest 
informowanie mieszkańców o wszystkich 
istotnych sprawach związanych z miejscem, w 
którym mieszkają. W serwisie można poznać 
opinie, uwagi, nastroje lokalnej społeczności. 
Użytkownicy mogą zamieszczać komentarze, 
wypowiadać się na forum sąsiedzkim, 
publikować ogłoszenia i zdjęcia. W portalu 
znajduje się również katalog firm zawierający 
ofertę przedsiębiorstw świadczących usługi 
dla mieszkańców Konstancina-Jeziorny. 
Portal cechuje stonowana i jednocześnie 
przyjazna dla oka grafika oraz prosty układ nawigacyjny. Serwis wyróżnia bogaty kontent – 
od 2010 roku opublikowaliśmy już prawie tysiąc artykułów. Portal cały czas zyskuje na 
popularności i jest doskonale pozycjonowany w najpopularniejszej na świecie wyszukiwarce 
Google. Prowadzimy również bardzo popularny fanpage Konstancina-Jeziorny na Facebooku. 

Zasięg portalu Konstancin24.eu

 
Oferta reklamowa dla Twojej Firmy 

Oferujemy Państwu atrakcyjne formy promocji - od animowanych banerów po artykuły 
promocyjne. Projekty graficzne wykonujemy w cenie kampanii. Za naszym pośrednictwem 
poinformujesz mieszkańców Konstancina-Jeziorny o swoim Biznesie. Zdobędziesz nowych 
Klientów i wzmocnisz markę Firmy. Poniżej prezentujemy opis i przykłady form reklamowych 
wraz z aktualnym cennikiem.   

 

Portal mieszkańców Konstancina-Jeziorny 
www.Konstancin24.eu 

www.facebook.com/KonstancinJeziorna 
e-mail: reklama@konstancin24.eu  

tel.: +48 666 572 243 



 

 

Portal mieszkańców Konstancina-Jeziorny 
www.Konstancin24.eu 

www.facebook.com/KonstancinJeziorna 
e-mail: reklama@konstancin24.eu  

tel.: +48 666 572 243 

 
Oferta reklamowa portalu mieszkańców Konstancina-Jeziorny 
 

 
1. Strona główna 

1.1 Billboard VIP 

Obecnie największy dostępny baner - format 970x100 px. Animowana reklama prezentowana 
w kluczowym miejscu (pod menu) na stronie głównej portalu oraz na znakomitej większości 
podstron. Reklama rotacyjna - gwarantujemy miesięcznie minimum 5.000 wyświetleń. Koszt 
produkcji animowanej reklamy zawarty jest w cenie. 
 
Przykład: 

 
 

Cennik - Billboard VIP (koszt 350 zł/mies.) 

Okres kampanii Cena netto 

1 miesiąc 350 zł - 20% rabatu = 280 zł 

2 miesiące 2x 350 zł - 30% rabatu = 490 zł 

3 miesiące 3x 350 zł - 35% rabatu = 682 zł 

 
                                        *projekty graficzne wykonujemy w cenie kampanii 
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Oferta reklamowa portalu mieszkańców Konstancina-Jeziorny 
 

 
1. Strona główna 

1.2 Baner VIP 

Średniej wielkości baner w formacie 470x75 px. Animowana reklama prezentowana na stronie 
głównej portalu. Reklama stała - bez rotacji. Koszt produkcji animowanej reklamy zawarty jest 
w cenie kampanii.  
 
Przykład: 

 
 

 
Cennik - Baner VIP (koszt 150 zł/mies.) 

Okres kampanii Cena netto 

1 miesiąc 150 zł - 20% rabatu = 120 zł 

2 miesiące 2x 150 zł - 25% rabatu = 225 zł 

3 miesiące 3x 150 zł - 30% rabatu = 315 zł 

                                        *projekty graficzne wykonujemy w cenie kampanii 
 
 



 

 

Portal mieszkańców Konstancina-Jeziorny 
www.Konstancin24.eu 

www.facebook.com/KonstancinJeziorna 
e-mail: reklama@konstancin24.eu  

tel.: +48 666 572 243 

 
Oferta reklamowa portalu mieszkańców Konstancina-Jeziorny 
 

 
1. Strona główna 

1.3 Artykuł promocyjny 

Reklama w formie artykułu redakcyjnego, promowanego przez duże zdjęcie na pierwszej stronie 
portalu oraz na Facebooku. Przykłady artykułów promocyjnych: 
http://www.konstancin24.eu/news.php?extend.1739.2  
http://www.konstancin24.eu/news.php?extend.1555.2 
http://www.konstancin24.eu/news.php?extend.1685.2  
 
Przykład: 

 
 

 
Cennik - Artykuł promocyjny (koszt 350zł/mies. za publikację) 

Okres kampanii Cena netto 

1 artykuł 350 zł - 20% rabatu = 280 zł 

2 artykuły 2x 350 zł - 30% rabatu = 490 zł 

3 artykuły 3x 350 zł - 35% rabatu = 682 zł 
 
 

http://www.konstancin24.eu/news.php?extend.1739.2
http://www.konstancin24.eu/news.php?extend.1555.2
http://www.konstancin24.eu/news.php?extend.1685.2


 

 
Oferta reklamowa portalu mieszkańców Konstancina-Jeziorny 
 

 
1. Strona główna 

1.4 Zajawka VIP 

Krótka zajawka tekstowa ze zdjęciem lub logotypem w doskonale widocznym miejscu: prawa 
kolumna na prawie wszystkich stronach serwisu, w tym na stronie głównej.  
  
Przykład: 

 
 

Cennik - Zajawka VIP (koszt 100 zł/mies.) 

Okres kampanii Cena netto 

1 miesiąc 100 zł 

2 miesiące 2x 100 zł - 15% rabatu = 170 zł 

3 miesiące 3x 100 zł - 20% rabatu = 240 zł 

                                        *projekty graficzne wykonujemy w cenie kampanii 
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Oferta reklamowa portalu mieszkańców Konstancina-Jeziorny 
 

 
1. Strona główna 

1.5 Standard Box 

Reklama w formie małego animowanego baneru publikowana na stronie głównej serwisu 
(opcjonalnie również na większości pozostałych podstron). Koszt produkcji animowanej reklamy 
zawarty jest w cenie. 
  
Przykład: 

 
 

Cennik - Standard Box (koszt 100 zł/mies.) 

Okres kampanii Cena netto 

1 miesiąc 100 zł 

2 miesiące 2x 100 zł - 15% rabatu = 170 zł 

3 miesiące 3x 100 zł - 20% rabatu = 240 zł 

                                        *projekty graficzne wykonujemy w cenie kampanii 
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Oferta reklamowa portalu mieszkańców Konstancina-Jeziorny 
 

 
2. Katalog firm 

2.1 Złota Wizytówka 

Graficznie wyróżniona wizytówka na 1. pozycji w wybranym katalogu firm. W wizytówce oprócz 
podstawowych danych teleadresowych można zamieścić logo, zdjęcia, szczegółowy zakres usług. 
Katalog firm jest bardzo dobrze pozycjonowany przez wyszukiwarkę Google.  
  
Przykład: 

 
 

Cennik - Złota Wizytówka (koszt 80 zł/mies.) 

Okres kampanii Cena netto 

1 miesiąc 80 zł - 10% rabatu = 72 zł 

2 miesiące 2x 80 zł - 15% rabatu = 136 zł 

3 miesiące 3x 80 zł - 20% rabatu = 192 zł 
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2. Katalog firm 

2.2 Srebrna Wizytówka 

Graficznie wyróżniona wizytówka na wysokiej pozycji (2-5) w wybranym katalogu firm. 
W wizytówce oprócz podstawowych danych teleadresowych można zamieścić logo, zdjęcia, 
szczegółowy zakres usług. Katalog firm jest bardzo dobrze pozycjonowany przez wyszukiwarkę 
Google.  
  
Przykład: 

 
 

Cennik - Srebrna Wizytówka (koszt 50 zł/mies.) 

Okres kampanii Cena netto 

1 miesiąc 50 zł - 10% rabatu = 45 zł 

2 miesiące 2x 50 zł - 15% rabatu = 85 zł 

3 miesiące 3x 50 zł - 20% rabatu = 120 zł 
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3. Podstrony 

3.1 Pogoda Box 

Reklama w formie małego animowanego baneru, prezentowana w bardzo popularnym boksie z 
prognozą pogody. Forma prezentowana na najczęściej odwiedzanych podstronach serwisu. Koszt 
produkcji animowanej reklamy zawarty jest w cenie.  
  
Przykład: 

 
 
 

Cennik - Pogoda Box (koszt 80 zł/mies.) 

Okres kampanii Cena netto 

1 miesiąc 80 zł - 10% rabatu = 72 zł 

2 miesiące 2x 80 zł - 15% rabatu = 136 zł 

3 miesiące 3x 80 zł - 20% rabatu = 192 zł 

                                        *projekty graficzne wykonujemy w cenie kampanii 
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3. Podstrony 

3.2 Zajawka Premium 

Krótka zajawka tekstowa ze zdjęciem lub logotypem w dobrze widocznym miejscu: prawa 
kolumna na prawie wszystkich stronach serwisu, bez strony głównej.  
  
Przykład: 

 
 

 
Cennik - Zajawka Premium (koszt 50 zł/mies.) 

Okres kampanii Cena netto 

1 miesiąc 50 zł - 10% rabatu = 45 zł 

2 miesiące 2x 50 zł - 15% rabatu = 85 zł 

3 miesiące 3x 50 zł - 20% rabatu = 120 zł 

                                        *projekty graficzne wykonujemy w cenie kampanii 
 
 



 

 
Oferta reklamowa portalu mieszkańców Konstancina-Jeziorny 
 

 
4. Formy niestandardowe 

Niestandardowe formaty reklam 

Na życzenie Klienta możemy przygotować ofertę zawierającą niestandardowe formaty reklam. 
Cena kampanii uzależniona jest od ilości form reklamowych oraz ich lokalizacji na stronach 
poszczególnych portali.  
 
  

Podsumowanie 
Przedstawiliśmy nasze propozycje form reklamowych, które zapewnią skuteczną promocję wśród 
społeczności Konstancina-Jeziorny. Projekty graficzne wykonujemy w cenie kampanii. W 
przypadku zamówienia dwóch lub więcej form reklamowych zaoferujemy dodatkowy, atrakcyjny 
rabat.   
 
 

Kontakt 
W razie dodatkowych pytań chętnie służymy pomocą.  
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