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№ 1 (nad/pod logotypem)
Banner na wszystkich stronach 
 
№ 2 (rozmieszczony pod główną temą numeru) 
Banner na głównej stronie 

№ 3 (nad top-nowinami) 
Banner na głównej stronie 
 
№ 4 (nad top-nowinami) 
Banner na głównej stronie 
Placyk Handlowy: informacja 
o promocjach, akcjach, wyprz. 
Na str. gł. klika się i przechodzi 
się na str. wewnętrzną 
z dokładną inform.

№ 5 ((między  rubrykami na glownej stronie portalu) 
Banner  między rubrykami 
«Gospodarka» i «Społeczeństwo» i t.d.
№6 (węwnątrz rubryk na głównej stronie) 
Banner  między rubrykami 
«Gospodarka» i «Społeczeństwo» i t.d.

№7 (w prawej kolumnie)** 
Banner na wszystkich stronach

Banner na głównej stronie

Banner na wewnętrznej stronie

 
№8 (na stronie nowiny)
Banner nad tekstem nowiny 

Banner nad tekstem nowiny

№9 (główny temat dnia) 
Artykuł  reklamowy. 
Obrazek + tytuł + lid, 
widoczny na srt. w rubryce,
 rozmieszcza się cały na str. z 
materialem w danej rubryce, 
nieograniczony w czasie przechowywania
 w archiwum.
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Ceny w ZŁOTYCH za tydzień rozmieszczenia, oprócz pozycyj 9, 10, 11, 12, 13, 14

Ceny padane są za tydzień rozmieszczenia, oprócz pozycji № 9,10,11,12,13,14.

* Dodatek przy rozmieszczaniu animowanego (dynamicznego) baneru – 30 %. 
**Dla pozycji №11 gwarantowane jest rozmieszczenie baneru w I-II częsci ekranu 
pierwsze trzy dni, a następnie baner moze być przemieszczany niżej; dodatek 
do stałej lokalizacji – 20 %.

Wymagania techniczne:
Banery: formaty JPG, PNG, GIF, SWF;.... pojemność do 100 kB. 
Placyk Handlowy: rozmiar obrazu dla miniatury : nie mniej 200 px w gorę; 
objętość  PDF plików - do 5 MB.



Ceny w ZŁOTYCH za tydzień rozmieszczenia, oprócz pozycyj 9, 10, 11, 12, 13, 14

Ceny padane są za tydzień rozmieszczenia, oprócz pozycji № 9,10,11,12,13,14.

* Dodatek przy rozmieszczaniu animowanego (dynamicznego) baneru – 30 %. 
**Dla pozycji №11 gwarantowane jest rozmieszczenie baneru w I-II częsci ekranu 
pierwsze trzy dni, a następnie baner moze być przemieszczany niżej; dodatek 
do stałej lokalizacji – 20 %.

Wymagania techniczne:
Banery: formaty JPG, PNG, GIF, SWF;.... pojemność do 100 kB. 
Placyk Handlowy: rozmiar obrazu dla miniatury : nie mniej 200 px w gorę; 
objętość  PDF plików - do 5 MB.
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№10 (top-nowinamy)
Artykuł  reklamowy. 
Obrazek + tytuł + lid, 
widoczny na srt. w rubryce, 
rozmieszcza się cały na str. z 
materialem w danej rubryce, 
nieograniczony w czasie 
przechowywania w archiwum.

№ 11(artykuł w rubryce) 
Artykuł  reklamowy. 
Obrazek + tytuł + lid, 
widoczny na srt. w rubryce, 
rozmieszcza się cały na str. z 
materiałem w danej rubryce, 
nieograniczony w czasie 
przechowywania w archiwum.
Wyświetla się w bloku "Nowości" 
w  pierwszy dzień umieszczenia 
ze stopniowym przesunięciem w dół,  
wraz z pojawieniem nowych wiadomośći.

№ 12  
Top – banner  w prawej kolumnie *

№ 13 
Photonews *

№ 14 (tło) 
Background

№15 (nowiny spółki)
Rozdział pod Państwa znakiem 
towarowym  

№10 (top-nowinamy)
Artykuł  reklamowy. 
Obrazek + tytuł + lid, 
widoczny na srt. w rubryce, 
rozmieszcza się cały na str. z 
materialem w danej rubryce, 
nieograniczony w czasie 
przechowywania w archiwum.

№ 11(artykuł w rubryce) 
Artykuł  reklamowy. 
Obrazek + tytuł + lid, 
widoczny na srt. w rubryce, 
rozmieszcza się cały na str. z 
materiałem w danej rubryce, 
nieograniczony w czasie 
przechowywania w archiwum.
Wyświetla się w bloku "Nowości" 
w  pierwszy dzień umieszczenia 
ze stopniowym przesunięciem w dół,  
wraz z pojawieniem nowych wiadomośći.

№ 12  
Top – banner  w prawej kolumnie *

№ 13 
Photonews *

№ 14 (tło) 
Background

№15 (nowiny spółki)
Rozdział pod Państwa znakiem 
towarowym  

1-5 zdjęć 

1-5 zdjęć 

300*200

1-15 zdjęć 

150 
(za jeden dzień 
rozmieszczenia) 

100 
(za jeden dzień 
rozmieszczenia)

 
300 (za jeden 
dzień 
rozmieszczenia) 

500 (za jeden 
dzień 
rozmieszczenia) 

950 (za jeden 
dzień 
rozmieszczenia) 

7 dni – 950
30 dni – 2 950
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