
www.    ospodarka.pl 
Poradnik Internetu dla Twojej Firmy 

 

 

eGospodarka.pl Sp. z o.o., ul. Białostocka 22 lok. 31, 03-741 Warszawa 

tel.: +48 22 621 07 85, faks: +48 22 621 07 86   

NIP: 7010121849, REGON: 141408246  
wysokość kapitału zakładowego: 150 000 PLN 

www.eGospodarka.pl 

REKLAMA W NEWSLETTERZE 

Reklama umieszczana w treści newslettera i wysyłana do zarejestrowanych subskrybentów może 

wystąpić w poniższych wariantach: 

 Banner o wymiarach 468x60 pikseli 

 Sformatowany tekst do 350 znaków plus odnośnik 

 Grafika zajmująca cały obszar przeznaczony na reklamę 

DLACZEGO WARTO ZAMIEŚCIĆ REKLAMĘ W NEWSLETTERZE? 

 Do wyboru trzy różne newslettery: Dziennik eGospodarka.pl, Analizator, Tydzień w gospodarce 

 Ponad 44 tys. odbiorców każdego z newsletterów 

 Emisja reklamy na samym początku newslettera  

 Możliwość wyboru optymalnej formy reklamy 

 Łatwe przyswajanie przekazu przez odbiorców zainteresowanych treścią newslettera 

CENNIK 

Wysyłka jednego rodzaju newslettera do całej jego bazy subskrybentów: 

RODZAJ FORMY REKLAMOWEJ  CENA NETTO [PLN] 

Dziennik eGospodarka.pl 

Banner 4 000 

Tekst + Link  5 000 

Grafika 495x225  8 000 

Analizator/ Tydzień w gospodarce  

Banner 6 000 

Tekst + link  7 500 

Grafika 495x225  12 000 

 

RODZAJE NEWSLETTERA 

 Dziennik eGospodarka.pl - to streszczenie najnowszych informacji publikowanych w serwisie. 

Zawiera zajawki codziennych wiadomości i publikacji, informacje o nowych produktach, usługach  

i wydarzeniach branżowych oraz wszelkiego rodzaju promocjach czy innych akcjach, 

organizowanych przez naszych partnerów. Wysyłany jest codziennie, również w soboty  

i niedziele, do ponad 44 tys. osób 

 Analizator - to skróty raportów, zarówno płatnych, jak i bezpłatnych, sporządzonych przez polskie  

i zagraniczne firmy badawcze. Zawiera opracowania takich firm jak IDC, Jupiter Research, TNS 

http://www.egospodarka.pl/
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OBOP, Expert Monitor, I-Metria, Ipsos oraz własne raporty sporządzone przez inne firmy i serwisy. 

Wysyłany jest raz w tygodniu, w czwartki. Obecnie liczy ponad 49 tys. subskrybentów 

 Tydzień w gospodarce - to tygodniowe zestawienie najważniejszych wydarzeń z Polski, Europy  

i świata wraz z obszernym komentarzem mikroekonomicznym. Zawiera kursy walut oraz 

podsumowanie artykułów biznesowych i finansowych, które ukazały się w serwisie w minionym 

tygodniu. Wysyłany jest raz w tygodniu, w niedzielę, do ponad 50 tys. osób 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 Maksymalny możliwy obszar przeznaczony na reklamę to 495x225 px 

 Maksymalna wielkość grafiki/ bannera to 20 kB 

 W przypadku grafiki/bannera należy również podesłać tekst w maks. ilości 8 wierszy, każdy do 75 

znaków (łącznie ze spacjami), nawiązującymi do treści reklamy. 

 Przykładowe newslettery poniżej: 

http://www.egospodarka.pl/newslettery/dziennik.thtml  

http://www.egospodarka.pl/newslettery/analizator.thtml 

http://www.egospodarka.pl/newslettery/tydzien.thtml 
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