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Kilka słów o 

SOCIALPRESS 
• Działamy od 2010 roku – jesteśmy 

pierwszym polskim, 
profesjonalnym portalem                  
o komunikacji w social media.  

• U nas przeczytasz o najnowszych 
trendach na rynku, ważnych 
raportach i badaniach oraz 
strategiach marketingowych 
tworzonych dla social media. 

• Nie kopiujemy informacji 
prasowych. Materiały od działów 
PR bierzemy na warsztat 
redakcyjny i weryfikujemy,  
by publikować sprawdzone  
i ciekawe treści - użyteczną wiedzę 
dla naszych czytelników! 



Skuteczne dotarcie  
do czytelników socialpress  

180 000 czytelników portalu 

20 000 odbiorców social media 

15 000 subskrybentów newslettera



Kim są nasi czytelnicy?  
• Najczęściej czytają nas osoby między 25 a 45 

rokiem życia. 
• Nasi czytelnicy mają wykształcenie średnie  

lub wyższe. 
• Wśród naszych czytelników są dyrektorzy 

marketingu i brand managerowie dużych firm 
oraz korporacji.  

• Czytają nas przedstawiciele sektora MŚP.  
• Wśród naszych stałych czytelników znajdziesz 

marketerów, PR-owców, pracowników agencji 
reklamowych oraz interaktywnych i domów 
mediowych. 

• Inspirujemy dziennikarzy mediów 
ogólnopolskich i lokalnych.  

• Jesteśmy źródłem informacji  
dla przedstawicieli instytucji publicznych  
oraz samorządowców. 



Struktura 
czytelników 
Blisko połowę naszych czytelników 
stanowią mieszkańcy województwa 
mazowieckiego - najatrakcyjniejsza grupa 
docelowa z punktu widzenia komunikacji 
reklamowej.  

Ponad 57% czytelników to mali i średni 
przedsiębiorcy oraz osoby pracujące  
w branży reklamowej, np. agencjach 
interaktywnych czy domach mediowych.  



Reklama  
w socialpress
Wszyscy znamy zjawisko ślepoty bannerowej. Prawda? 
Postanowiliśmy nie zamieniać naszego portalu  
w obwieszoną świecidełkami choinkę!  

U nas reklama bannerowa dawkowana jest rozsądnie  
i bez przesady. Dzięki temu jest widoczna dla naszych 
czytelników oraz w pełni akceptowalna, jako kontekstowe 
dopełnienie treści. Dodatkowo selekcjonujemy 
reklamodawców. W naszym portalu nie promujemy 
produktów czy usług, które nie są powiązane z potrzebami 
naszych czytelników.  

 
Dlatego masz pewność, że Twoja reklama zostanie 
zauważona! Czy kliknięta…? To już zależy od Twojej 
kreacji :)  

Reklama w prawej kolumnie serwisu:  

Cena publikacji reklamy przez 7 dni (300x250 png/jpg/gif): 
1 490 zł netto RC 

Reklama pod każdym artykułem:  

Cena publikacji reklamy przez 7 dni (795x250 png/jpg/gif): 
1 990 zł netto RC



Artykuł biznesowy 
w socialpress
Artykuł może mieć charakter reklamowy. 

Artykuł eksponowany jest na głównej stronie portalu  
oraz  w wybranej przez Ciebie kategorii. 

Możesz przygotować dowolny tekst, jednak musi być on 
zgodny z tematyką portalu. Do swojego artykułu możesz 
dodać do 3 ilustracji o wadze nie przekraczającej 500 kb 
(dbamy o to, żeby czytelnicy nie musieli czekać zbyt długo 
na załadowanie naszego serwisu).  

Objętość materiału: do 8 000 znaków ze spacjami.  

Wybierz pakiet dostosowany do Twoich potrzeb: 

• 7 dni: 1 890 zł netto RC 
• 7 dni + 1 ekspozycja w newsletterze: 2 390 zł netto RC 

• 7 dni (link w treści): 1 990 zł netto RC 
• 7 dni (link w treści) + 1 ekspozycja w newsletterze:  

2 490 zł netto RC 



Artykuł natywny  
w socialpress
Artykuł musi być obiektywny i merytoryczny, ale może 
wskazywać na reklamodawcę. 

Artykuł eksponowany jest na głównej stronie portalu  
oraz  w wybranej przez Ciebie kategorii.  

Możesz przygotować dowolny tekst, jednak musi być on 
zgodny z tematyką portalu. Do swojego artykułu możesz 
dodać do 3 ilustracji o wadze nie przekraczającej 500 kb 
(dbamy o to, żeby czytelnicy nie musieli czekać zbyt długo 
na załadowanie naszego serwisu).  

Objętość materiału: do 8 000 znaków ze spacjami.  

Wybierz pakiet dostosowany do Twoich potrzeb: 

• 7 dni: 1 690 zł netto RC 
• 7 dni + 1 ekspozycja w newsletterze: 2 190 zł netto RC 

• 7 dni (link w treści): 1 790 zł netto RC 
• 7 dni (link w treści) + 1 ekspozycja w newsletterze:  

2 390 zł netto RC 



Redakcja co tydzień wybiera najważniejsze tematy 
minionych 7 dni, które trafiają do skrzynek mailowych 
naszych czytelników.  

Nasze mailingi subskrybuje ponad 14 000 osób.           
To przedstawiciele biznesu, osoby o wyższych  dochodach, 

świadomi użytkownicy nowych technologii. Możesz do nich 
trafić ze swoją reklamą i w kontekście tematów tygodnia 
wypromować swój produkt.  

Cena jednej wysyłki Twojej reklamy (banner png/jpg/gif):  
1 990 zł netto RC

Reklama Twojej firmy w newsletterze redakcyjnym



Twój mailing 

Html 
• Własna kreacja reklamowa. 

• Możliwość wysyłki                            
w najdogodniejszym dla Ciebie 
terminie (wybierz dzień i godzinę).  

• Wysoki open rate (chyba, że 
wymyślisz nieciekawy temat 
maila).  

• CTR zależy w 100% od Ciebie         
i Twojej kreacji :)  

• Możliwość konsultacji z redakcją  
w celu ustalenia najlepiej 
dopasowanej treści do potrzeb 
naszych subskrybentów 
(podpowiemy Ci, co zwykle 
działa). 

Możesz trafić do ponad 

14 000 osób 
Baza subskrybentów cały czas rośnie. Każdego dnia zapisuje się  
do niej od kilkunastu do kilkudziesięciu osób.  

Wypisy? Zawsze się zdarzają, ale zwykle nie przekraczają kilku 
osób, które klikają w link „wypisz się” po wysyłce newslettera  
lub kreacji od reklamodawcy. Wniosek? Czytelnicy nas lubią  
i nie przeszkadzają im reklamy, które im serwujemy.  

Ile kosztuje możliwość trafienia z dedykowaną kreacją  
do czytelników SOCIALPRESS? Niewiele, biorąc pod uwagę,  
jak atrakcyjną grupę docelową oni stanowią!  

300 zł netto RC - wysyłka do 1 000 subskrybentów 

Jeżeli zamówisz wysyłkę do całej bazy, zaproponujemy  
Ci atrakcyjny rabat!  



Oferta reklamowa 

KOMERSO 
Portal e-commerce



Kilka słów o 

Komerso 
• Pierwszy polski portal 

dedykowany rynkowi e-commerce 
oraz efektywnej sprzedaży przez 
internet.  

• Opisujemy rynek e-handlu             
w szerokim ujęciu, począwszy         
od tematyki biznesowej, poprzez 
zagadnienia technologiczne, 
marketingowe, związane                     
z prawem, na e-płatnościach                
i logistyce kończąc.  

• Nie kopiujemy informacji 
prasowych. Materiały od działów 
PR bierzemy na warsztat 
redakcyjny i weryfikujemy,  
by publikować sprawdzone  
i ciekawe treści - użyteczną wiedzę 
dla naszych czytelników! 



Kim są nasi czytelnicy?  
• Najczęściej czytają nas osoby między 25 a 50 

rokiem życia. 
• Wśród naszych czytelników są właściciele oraz 

pracownicy małych, średnich i dużych sklepów 
internetowych.  

• Wśród naszych stałych czytelników znajdziesz 
marketerów, PR-owców, pracowników agencji 
reklamowych oraz interaktywnych i domów 
mediowych. 

• Inspirujemy dziennikarzy mediów 
ogólnopolskich i lokalnych.  

• Docieramy do przedstawicieli firm 
świadczących usługi dla rynku e-commerce, 
jak np. firmy logistyczne, operatorzy                    
e-płatności, banki, dostawcy technologii 
automatyzujących procesy sprzedaży                 
w internecie. 



Reklama  
w komerso
Reklama bannerowa dawkowana jest rozsądnie  
i bez przesady. Dzięki temu jest widoczna dla naszych 
czytelników oraz w pełni akceptowalna, jako kontekstowe 
dopełnienie treści. 

Reklama w prawej kolumnie serwisu:  

Cena publikacji reklamy przez 7 dni (300x250 png/jpg/gif): 
590 zł netto RC 

Reklama pod każdym artykułem:  

Cena publikacji reklamy przez 7 dni (785x250 png/jpg/gif): 
990 zł netto RC



Artykuł biznesowy 
W komerso
Artykuł może mieć charakter reklamowy. 

Artykuł eksponowany jest na głównej stronie portalu  
oraz  w wybranej przez Ciebie kategorii.  

Możesz przygotować dowolny tekst, jednak musi być on 
zgodny z tematyką portalu. Do swojego artykułu możesz 
dodać do 3 ilustracji o wadze nie przekraczającej 500 kb 
(dbamy o to, żeby czytelnicy nie musieli czekać zbyt długo 
na załadowanie naszego serwisu).  

Objętość materiału: do 8 000 znaków ze spacjami.  

Wybierz pakiet dostosowany do Twoich potrzeb: 

• 7 dni: 1 090 zł netto RC 

• 7 dni (link w treści): 1 190 zł netto RC 



Artykuł natywny

Artykuł musi być obiektywny i merytoryczny, ale może 
wskazywać na reklamodawcę. 

Artykuł eksponowany jest na głównej stronie portalu  
oraz  w wybranej przez Ciebie kategorii.  

Możesz przygotować dowolny tekst, jednak musi być on 
zgodny z tematyką portalu. Do swojego artykułu możesz 
dodać do 3 ilustracji o wadze nie przekraczającej 500 kb 
(dbamy o to, żeby czytelnicy nie musieli czekać zbyt długo 
na załadowanie naszego serwisu).  

Objętość materiału: do 8 000 znaków ze spacjami.  

Wybierz pakiet dostosowany do Twoich potrzeb: 

• 7 dni: 890 zł netto RC 

• 7 dni (link w treści): 990 zł netto RC 



Oferta reklamowa 

MARKETING 
LINK 
Technologia & Marketing



Kilka słów o 

Marketinglink 
• Portal wyspecjalizowaniu                  

w opisywaniu technicznych 
aspektów marketingu oraz wpływu 
innowacji technologicznych na 
komunikację.  

• Opisujemy technologie oraz 
możliwości ich zastosowania w 
komunikacji i marketingu, ich 
wpływ na człowieka oraz 
możliwości analityczne, jakie dają 
marketerom.  

• Nie kopiujemy informacji 
prasowych. Materiały od działów 
PR bierzemy na warsztat 
redakcyjny i weryfikujemy,  
by publikować sprawdzone  
i ciekawe treści - użyteczną wiedzę 
dla naszych czytelników! 



Kim są nasi czytelnicy?  
• Najczęściej czytają nas osoby między 25 a 45 

rokiem życia. 
• Nasi czytelnicy mają wykształcenie średnie  

lub wyższe. 
• Wśród naszych czytelników są dyrektorzy 

marketingu i brand managerowie dużych firm 
oraz korporacji.  

• Czytają nas przedstawiciele sektora MŚP.  
• Wśród naszych stałych czytelników znajdziesz 

marketerów, PR-owców, pracowników agencji 
reklamowych oraz interaktywnych i domów 
mediowych. 

• Inspirujemy dziennikarzy mediów 
ogólnopolskich i lokalnych.  

• Czytają nas przedstawiciele rynku e-commerce 
oraz pracownicy firm zajmujących się 
automatyzacją sprzedaży i procesów 
marketingowych. 



Reklama  
w marketinglink
Reklama bannerowa dawkowana jest rozsądnie  
i bez przesady. Dzięki temu jest widoczna dla naszych 
czytelników oraz w pełni akceptowalna, jako kontekstowe 
dopełnienie treści. 

Reklama w prawej kolumnie serwisu:  

Cena publikacji reklamy przez 7 dni (300x250 png/jpg/gif): 
590 zł netto RC 

Reklama pod każdym artykułem:  

Cena publikacji reklamy przez 7 dni (850x250 png/jpg/gif): 
990 zł netto RC



Artykuł biznesowy 
W marketinglink
Artykuł może mieć charakter reklamowy. 

Artykuł eksponowany jest na głównej stronie portalu  
oraz w wybranej przez Ciebie kategorii.  

Możesz przygotować dowolny tekst, jednak musi być on 
zgodny z tematyką portalu. Do swojego artykułu możesz 
dodać do 3 ilustracji o wadze nie przekraczającej 500 kb 
(dbamy o to, żeby czytelnicy nie musieli czekać zbyt długo 
na załadowanie naszego serwisu).  

Objętość materiału: do 8 000 znaków ze spacjami.  

Wybierz pakiet dostosowany do Twoich potrzeb: 

• 7 dni: 1 090 zł netto RC 
• 7 dni + 1 ekspozycja w newsletterze: 1 590 zł netto RC 

• 7 dni (link w treści): 1 190 zł netto RC 
• 7 dni (link w treści) + 1 ekspozycja w newsletterze:  

1 690 zł netto RC 



Artykuł natywny 
W marketinglink
Artykuł musi być obiektywny i merytoryczny, ale może 
wskazywać na reklamodawcę. 

Artykuł eksponowany jest na głównej stronie portalu  
oraz w wybranej przez Ciebie kategorii.  

Możesz przygotować dowolny tekst, jednak musi być on 
zgodny z tematyką portalu. Do swojego artykułu możesz 
dodać do 3 ilustracji o wadze nie przekraczającej 500 kb 
(dbamy o to, żeby czytelnicy nie musieli czekać zbyt długo 
na załadowanie naszego serwisu).  

Objętość materiału: do 8 000 znaków ze spacjami.  

Wybierz pakiet dostosowany do Twoich potrzeb: 

• 7 dni: 890 zł netto RC 
• 7 dni + 1 ekspozycja w newsletterze: 1 390 zł netto RC 

• 7 dni (link w treści): 990 zł netto RC 
• 7 dni (link w treści) + 1 ekspozycja w newsletterze:  

1 490 zł netto RC 



Redakcja co dwa tygodnie wybiera najważniejsze tematy 
minionych 14 dni, które trafiają do skrzynek mailowych 
naszych czytelników.  

Nasze mailingi subskrybuje ponad 5 000 osób.           To 
przedstawiciele biznesu, osoby o wyższych  dochodach, 

świadomi użytkownicy nowych technologii. Możesz do nich 
trafić ze swoją reklamą i w kontekście tematów tygodnia 
wypromować swój produkt.  

Cena jednej wysyłki Twojej reklamy (banner png/jpg/gif):  
990 zł netto RC

Reklama Twojej firmy w newsletterze marketinglink



Twój mailing 

Html 
• Własna kreacja reklamowa. 

• Możliwość wysyłki                            
w najdogodniejszym dla Ciebie 
terminie (wybierz dzień i godzinę).  

• Wysoki open rate (chyba, że 
wymyślisz nieciekawy temat 
maila).  

• CTR zależy w 100% od Ciebie         
i Twojej kreacji :)  

• Możliwość konsultacji z redakcją  
w celu ustalenia najlepiej 
dopasowanej treści do potrzeb 
naszych subskrybentów 
(podpowiemy Ci, co zwykle 
działa). 

Możesz trafić do ponad 

5 000 osób 
Baza subskrybentów cały czas rośnie. Każdego dnia zapisuje się  
do niej od kilkunastu do kilkudziesięciu osób.  

Wypisy? Zawsze się zdarzają, ale zwykle nie przekraczają kilku 
osób, które klikają w link „wypisz się” po wysyłce newslettera  
lub kreacji od reklamodawcy. Wniosek? Czytelnicy nas lubią  
i nie przeszkadzają im reklamy, które im serwujemy.  

Ile kosztuje możliwość trafienia z dedykowaną kreacją  
do czytelników MARKETINGLINK? Niewiele, biorąc pod uwagę,  
jak atrakcyjną grupę docelową oni stanowią!  

300 zł netto RC - wysyłka do 1 000 subskrybentów 

Jeżeli zamówisz wysyłkę do całej bazy, zaproponujemy  
Ci atrakcyjny rabat!  



Oferta reklamowa 

MOBILE 
CLICK 
Praktyczny portal  
o technologiach mobilnych



Kilka słów o 

Mobileclick 
• Portal wyspecjalizowaniu                   

w technologiach mobilnych oraz 
ich wpływie na naszą codzienność.  

• Opisujemy zagadnienia w sposób 
przyjazny dla czytelnika, 
podpowiadając, jak dzięki 
aplikacjom i funkcjom swoich 
urządzeń można ułatwiać życie, 
prywatne i zawodowe.  

• Portal nie jest medium dla 
„geeków”. Piszemy prostym 
językiem i wyjaśniamy, jak 
korzystać z usług mobilnych. 
Tematów „premier nowych 
flagowców” nie traktujemy 
priorytetowo. Priorytetem dla nas 
są potrzeby użytkowników sprzętu 
mobile ze średniej i niższej półki.    



Kim są nasi czytelnicy?  
• Najczęściej czytają nas osoby między 18 a 34 

rokiem życia. 
• Nasi czytelnicy mają wykształcenie średnie  

lub wyższe. 
• Wśród naszych czytelników najczęściej są 

odbiorcy indywidualni oraz przedstawiciele 
sektora MŚP. 

• Wśród naszych stałych czytelników znajdziesz 
też przedstawicieli firm działających na rynku 
mobile oraz zajmujących się tworzeniem 
komunikacji dla firm.  

• Inspirujemy dziennikarzy mediów 
ogólnopolskich i lokalnych.  

• Czytają nas przedstawiciele rynku start-
upowego m.in. tworzących rozwiązania dla 
rynku mobile. 



Reklama  
w mobileclick
Reklama bannerowa dawkowana jest rozsądnie  
i bez przesady. Dzięki temu jest widoczna dla naszych 
czytelników oraz w pełni akceptowalna, jako kontekstowe 
dopełnienie treści. 

Reklama w prawej kolumnie serwisu:  

Cena publikacji reklamy przez 7 dni (300x250 png/jpg/gif): 
490 zł netto RC 

Reklama pod każdym artykułem:  

Cena publikacji reklamy przez 7 dni (850x250 png/jpg/gif): 
890 zł netto RC



Artykuł biznesowy 
W mobileclick
Artykuł może mieć charakter reklamowy. 

Artykuł partnera eksponowany jest na głównej stronie 
portalu oraz w wybranej przez Ciebie kategorii.  

Możesz przygotować dowolny tekst, jednak musi być on 
zgodny z tematyką portalu. Do swojego artykułu możesz 
dodać do 3 ilustracji o wadze nie przekraczającej 500 kb 
(dbamy o to, żeby czytelnicy nie musieli czekać zbyt długo 
na załadowanie naszego serwisu).  

Objętość materiału: do 8 000 znaków ze spacjami.  

Wybierz pakiet dostosowany do Twoich potrzeb: 

• 7 dni: 1 090 zł netto RC 
• 7 dni + 1 ekspozycja w newsletterze: 1 390 zł netto RC 

• 7 dni (link w treści): 1 190 zł netto RC 
• 7 dni (link w treści) + 1 ekspozycja w newsletterze:  

1 490 zł netto RC 



Artykuł natywny 
W mobileclick
Artykuł musi być obiektywny i merytoryczny, ale może 
wskazywać na reklamodawcę. 

Artykuł partnera eksponowany jest na głównej stronie 
portalu oraz w wybranej przez Ciebie kategorii.  

Możesz przygotować dowolny tekst, jednak musi być on 
zgodny z tematyką portalu. Do swojego artykułu możesz 
dodać do 3 ilustracji o wadze nie przekraczającej 500 kb 
(dbamy o to, żeby czytelnicy nie musieli czekać zbyt długo 
na załadowanie naszego serwisu).  

Objętość materiału: do 8 000 znaków ze spacjami.  

Wybierz pakiet dostosowany do Twoich potrzeb: 

• 7 dni: 890 zł netto RC 
• 7 dni + 1 ekspozycja w newsletterze: 1 190 zł netto RC 

• 7 dni (link w treści): 990 zł netto RC 
• 7 dni (link w treści) + 1 ekspozycja w newsletterze:  

1 290 zł netto RC 



Redakcja co dwa tygodnie wybiera najważniejsze tematy 
minionych 14 dni, które trafiają do skrzynek mailowych 
naszych czytelników.  

Nasze mailingi subskrybuje ponad 4 000 osób.             
To najczęściej użytkownicy sprzętu mobile ze średniej półki, 
którzy chcą się dowiedzieć, jak lepiej i bezpieczniej 

wykorzystywać możliwości swoich urządzeń. Możesz do 
nich trafić ze swoją reklamą i w kontekście redakcyjnych 
tematów wypromować swój produkt.  

Cena jednej wysyłki Twojej reklamy (banner png/jpg/gif):  
490 zł netto RC

Reklama Twojej firmy w newsletterze MobileClick



Twój mailing 

Html 
• Własna kreacja reklamowa. 

• Możliwość wysyłki                            
w najdogodniejszym dla Ciebie 
terminie (wybierz dzień i godzinę).  

• Wysoki open rate (chyba, że 
wymyślisz nieciekawy temat 
maila).  

• CTR zależy w 100% od Ciebie         
i Twojej kreacji :)  

• Możliwość konsultacji z redakcją  
w celu ustalenia najlepiej 
dopasowanej treści do potrzeb 
naszych subskrybentów 
(podpowiemy Ci, co zwykle 
działa). 

Możesz trafić do ponad 

4 000 osób 
Baza subskrybentów cały czas rośnie. Każdego dnia zapisują się do 
niej nowe osoby.  

Wypisy? Zawsze się zdarzają, ale zwykle nie przekraczają kilku 
osób, które klikają w link „wypisz się” po wysyłce newslettera  
lub kreacji od reklamodawcy. Wniosek? Czytelnicy nas lubią  
i nie przeszkadzają im reklamy, które im serwujemy.  

Ile kosztuje możliwość trafienia z dedykowaną kreacją  
do czytelników MOBILECLICK? Niewiele, biorąc pod uwagę,  
jak atrakcyjną grupę docelową oni stanowią!  

200 zł netto RC - wysyłka do 1 000 subskrybentów 

Jeżeli zamówisz wysyłkę do całej bazy, zaproponujemy  
Ci atrakcyjny rabat!  



Oferta reklamowa 

AI 
BUSINESS 
Sztuczna inteligencja w biznesie 



Kilka słów o 

Aibusiness 
• Portal wyspecjalizowany                   

w analizie tzw. rynku sztucznej 
inteligencji oraz wpływu tych 
technologii na rozwój biznesu.  

• Omawiamy najnowsze odkrycia 
naukowców powiązane z AI             
i biznesem, sprawdzamy jak nowe 
technologie wpływają na życie 
człowieka, analizujemy 
psychologiczne i socjologiczne 
aspekty ewolucji rynku pod 
wypływem algorytmów AI.  

• Portal jest medium, które 
przygląda się zmianom na rynku 
pracy, w życiu codziennym,  
procesach biznesowych pod 
wpływem rozwoju AI (w lokalnym  
i globalnym ujęciu).  



Reklama  
w aibusiness
Reklama bannerowa dawkowana jest rozsądnie  
i bez przesady. Dzięki temu jest widoczna dla naszych 
czytelników oraz w pełni akceptowalna, jako kontekstowe 
dopełnienie treści. 

Reklama pod każdym artykułem:  

Cena publikacji reklamy przez 7 dni (785x250 png/jpg/gif): 
690 zł netto RC



Artykuł biznesowy 
W aibusiness
Artykuł może mieć charakter reklamowy. 

Artykuł eksponowany jest na głównej stronie portalu  
oraz  w wybranej przez Ciebie kategorii.  

Możesz przygotować dowolny tekst, jednak musi być on 
zgodny z tematyką portalu. Do swojego artykułu możesz 
dodać do 3 ilustracji o wadze nie przekraczającej 500 kb 
(dbamy o to, żeby czytelnicy nie musieli czekać zbyt długo 
na załadowanie naszego serwisu).  

Objętość materiału: do 8 000 znaków ze spacjami.  

Wybierz pakiet dostosowany do Twoich potrzeb: 

• 7 dni: 1 090 zł netto RC 

• 7 dni (link w treści): 1 190 zł netto RC 



Artykuł natywny 
W aibusiness
Artykuł musi być obiektywny i merytoryczny, ale może 
wskazywać na reklamodawcę. 

Artykuł eksponowany jest na głównej stronie portalu  
oraz  w wybranej przez Ciebie kategorii.  

Możesz przygotować dowolny tekst, jednak musi być on 
zgodny z tematyką portalu. Do swojego artykułu możesz 
dodać do 3 ilustracji o wadze nie przekraczającej 500 kb 
(dbamy o to, żeby czytelnicy nie musieli czekać zbyt długo 
na załadowanie naszego serwisu).  

Objętość materiału: do 8 000 znaków ze spacjami.  

Wybierz pakiet dostosowany do Twoich potrzeb: 

• 7 dni: 890 zł netto RC 

• 7 dni (link w treści): 990 zł netto RC 



+48 12 222 50 14 reklama@mediaimpression.pl 

Masz pytania dotyczące reklamy i promocji? Odezwij się

mailto:reklama@mediaimpression.pl

	Oferta reklamowa
	Media
	Branżowe
	Oferta reklamowa

	Media
	Branżowe
	Oferta reklamowa

	SOCIAL PRESS
	Reklama
	w socialpress
	Artykuł biznesowy w socialpress
	Artykuł natywny
	w socialpress
	Oferta reklamowa

	Komerso
	Reklama
	w komerso
	Artykuł biznesowy
	W komerso
	Artykuł natywny
	Oferta reklamowa

	Marketing
	link
	Reklama
	w marketinglink
	Artykuł biznesowy
	W marketinglink
	Artykuł natywny
	W marketinglink
	Oferta reklamowa

	Mobile click
	Reklama
	w mobileclick
	Artykuł biznesowy
	W mobileclick
	Artykuł natywny
	W mobileclick
	Oferta reklamowa

	Ai business
	Reklama
	w aibusiness
	Artykuł biznesowy
	W aibusiness
	Artykuł natywny
	W aibusiness


