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CENNIK__________________________________ 

  OBOWIĄZUJE OD 9 LUTEGO 2015 
 

 
 
 
 

KONTAKT 
 BIURO REKLAMY 

telefon: (22) 621 07 85 

faks: (22) 621 07 86 
e-mail: reklama@egospodarka.pl 

 
 

 

 
 

_________________________________________ 

Informacje ogólne     |     Formy reklamy 

Mailing 
Kreacje odsłonowe 

Pozycje stałe 
Reklamy tekstowe 

Reklama w newsletterze 
Formy niestandardowe 

_________________________________________ 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

INFORMACJE OGÓLNE 
1) Ceny zawarte w cenniku wyrażone są w PLN (zł). 

2) Cennik zawiera ceny netto, bez podatku VAT. 

3) eGospodarka.pl ma prawo do zmiany niniejszego Cennika. Wprowadzone zmiany wchodzą  
w życie w dniu publikacji na eGospodarka.pl lub innego udostępnienia Cennika Klientom. 
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Mailing  
Forma 

reklamowa 
Waga Format Cena RC 

Forma 

rozliczania 

Mailing 

do 70 kB HTML 200 zł* 1 000 adresów 

do 100 kB HTML 350 zł 1 000 adresów 

do 150 kB HTML 450 zł 1 000 adresów 

do 180 kB HTML 550 zł 1 000 adresów 

 
- Dopłata za kryterium zawód lub geotargetowania pod kodach pocztowych +30% 
- Dopłata za pozostałe kryteria targetowania +20% 
 
Uwaga: W przypadku mailingu targetowanego po więcej niż jednym kryterium (np. 
zawód i województwo) dopłata pobierana jest wyłącznie za jedno najdroższe kryterium, 
pozostałe kryteria są bez dopłat. 
 
Mimimalna wartość zamówienia to 1 000 zł  
 

 
*wysyłka do min. 100 000 adresów  
- Promocja nie obejmuje top management, czyli zawodów: prezes / dyrektor 
zarządzający, dyrektor / kierownik / wysoki urzędnik, dyrektor finansowy / główny 

księgowy / księgowy, dyrektor IT / kierownik projektów, dyrektor personalny / 
pracownik kadr i HR, właściciel firmy zatrudniający pracowników, właściciel 
jednoosobowej firmy 
- Możliwość targetowania (za dopłatą). 
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Kreacje odsłonowe 

Forma 

reklamowa 
Rozmiar Waga Format Cena RC 

Forma 

rozliczania 

Billboard 
750x100 
pikseli 

do 50 kB 
gif, gif 
animowany, 
jpeg 

100 zł 1 000 odsłon 

Skycraper 
120x600 lub 
160x600 
pikseli 

do 50 kB 
gif, gif 
animowany, 
jpeg 

100 zł 1 000 odsłon 

Double Billboard 
750x200 
pikseli 

 
do 50 kB 

gif, gif 
animowany, 
jpeg 

130 zł 1 000 odsłon 

Rectangle 
Medium 

300x250 
pikseli 

 
do 50 kB 

gif, gif 
animowany, 
jpeg 

100 zł 1 000 odsłon 

Rectangle 

 Large 

300x300 
pikseli 

 
do 50 kB 

gif, gif 
animowany, 
jpeg 

130 zł 1 000 odsłon 

Expand/scroll 
billboard 

750x100 -> 
300 

 
do 50 kB 

gif, gif 
animowany, 
jpeg 

150 zł 1 000 odsłon 

PUSH billboard 
750x100 -> 
300 

 
do 50 kB  150 zł 1 000 odsłon 

Expand/scroll 
double billboard 

750x200 -> 
300 

 
do 50 kB 

gif, gif 
animowany, 
jpeg 

170 zł 1 000 odsłon 

Triple billboard 750x300 
 

do 50 kB  150 zł 1 000 odsłon 

Halfpage 300x600 
 

do 50 kB  160 zł 1 000 odsłon 

TopLayer + 
baner/billboard 

Max 750x550 
pikseli 

 
do 50 kB flash 200 zł 1 000 odsłon 

Wideboard 970x250  
gif, gif 
animowany, 
jpeg 

170 zł 1 000 odsłon 

Double billboard 
VIDEO / FX 

750x200 -> 

750x550 
  200 zł 1 000 odsłon 

Medium 
rectangle VIDEO 

/ FX 
300x250   200 zł 1 000 odsłon 

BrandMark + 

Banner/billboard 

300x300 -> 
750x100 

 
gif, gif 
animowany, 
jpeg 

200 zł 1 000 odsłon 

FloorAd 

100% szer.  
okna 
przeglądarki, 
wys. 300 px 

 
do 50 kB 

swf 190 zł 1 000 odsłon 

FlyFooter 

zazwyczaj 
750x200 px,  

grafika 
zwijania 
30x200, 
grafika 
rozwijania 
30x200 

do 50 kB 
jpeg, gif, flash, 
javascript 

200 zł 1 000 odsłon 



www.    ospodarka.pl 
Poradnik Internetu dla Twojej Firmy 

 

 

KASAT sp. z o.o., ul. Jaśminowa 2/4, 55-080 Kąty Wrocławskie  

tel./fax (+4871) 799-19-38, www.kasat.pl 
NIP 896 12 57 678 KRS 0000281562 wysokość kapitału zakładowego: 62 400 PLN 

Fullpage 
TopLayer + 

banner/billboard 
 do 50 kB flash 250 zł 1 000 odsłon 

Interstitial cała strona do 50 kB flash 250 zł 1 000 odsłon 

Screening cała strona  jpeg, png 250 zł 1 000 odsłon 

 

Dopłaty: 

− emisja na wybranym dziale serwisu: +20% 

− emisja na stronie głównej serwisu lub stronie głównej działu: +40% 

− emisja w określonym przedziale czasowym: +20%  

− targetowanie techniczne wg. danych systemowych: +20%  

− targetowanie geograficzne: +30%  

− capping: +30% 
 

Pozycje w stałej obecności 

Forma 

reklamowa 
Rozmiar Waga Format Cena 

Belka 980x30 pikseli do 15 kB gif, jpeg, flash 

Aby uzyskać informacje  
na temat cen,  

prosimy o kontakt  

z Biurem Reklamy 

reklama@egospodarka.pl 

Boks 
300x80 pikseli do 20 kB gif, gif 

animowany, 
jpeg, flash 300x60 pikseli do 20 kB 

Screening 

750x200 pikseli (double 
billboard) 

 + 1280x1024 pikseli 
(watermark) 

do 100 kB 
gif, gif 

animowany, jpeg 

Billboard 

750x100 pikseli do 30 kB 
gif, gif 

animowany, jpeg 750x200 pikseli 
do 50 kB 

750x300 pikseli 

Skycraper 
120x600 lub 160x600 

pikseli 
do 40 kB 

gif, gif 
animowany, jpeg 

Wideboard 970x250 pikseli  
gif, gif 
animowany, 
jpeg, flash 
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Reklamy tekstowe  

Forma 

reklamowa 
Forma reklamy Cena RC 

Artykuł 
sponsorowany 

LIGHT 

- treść artykułu: max 5 tys. znaków  
 - 1 odnośnik hipertekstowy  

 - 1 grafika umieszczona przy zajawce artykułu (logo Klienta lub 
tematyczna) 

 - utrzymanie artykułu w serwisie przez 2 tygodnie od dnia 
publikacji 

 - 1 wysyłka zajawki w newsletterze Dziennik eGospodarka.pl 
(44 tys. subskrybentów) 

 - tytuł artykułu wyróżniony i promowany na listach artykułów 

4 000 zł 

Artykuł 
sponsorowany 

OPTIMUM 

 

- treść artykułu: max 8 tys. znaków  
 - max 3 odnośniki hipertekstowe  
 - max 3 grafiki w treści artykułu, z czego jedna umieszczona 
przy zajawce 
 - publikacja wraz z logo i nazwą Klienta jako źródło tekstu  
 - dedykowana galeria zdjęć (jeśli artykuł ma więcej niż 1 
zdjęcie) 
 - utrzymanie artykułu w serwisie przez miesiąc od dnia 
publikacji 
 - 1 wysyłka zajawki w newsletterze Dziennik eGospodarka.pl 
(44 tys. subskrybentów) 
 - zajawka artykułu zamieszczona przez 7 dni na stronie 
głównej serwisu w miejscu standard (na boksem "Eksperci 
eGospodarka.pl") 
 - tytuł artykułu wyróżniony i promowany na listach artykułów 

9 000 zł 

Artykuł 
sponsorowany 

PREMIUM 

 

- treść artykułu: max 12 tys. znaków  
 - max 5 odnośników hipertekstowych  

 - max 6 grafik w treści artykułu, z czego jedna umieszczona 
przy zajawce 

 - możliwość zamieszczenia 2 filmów wideo w treści artykułu 
(kod odtwarzający do wstawienia na stronę, np. z YouTube czy 

vimeo, dostarcza Klient)  
 - publikacja wraz z logo i nazwą Klienta jako źródło tekstu  
 - dedykowana galeria zdjęć (jeśli artykuł ma więcej niż 1 

zdjęcie) 
 - utrzymanie artykułu w serwisie przez miesiąc od dnia 

publikacji 
 - 1 wysyłka zajawki w newsletterze Dziennik eGospodarka.pl 

(44 tys. subskrybentów) 
 - zajawka artykułu zamieszczona przez 7 dni na stronie 

głównej serwisu w miejscu premium (pod Tematem Dnia) 
 - tytuł artykułu wyróżniony i promowany na listach artykułów 

14 000 zł 
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Komunikaty 
Firmowe PR, 

SEO 
1 komunikat 

Aby uzyskać 
informacje  
na temat 

ceny,  
prosimy 

o kontakt  

z Biurem 
Reklamy 

reklama@ego
spodarka.pl 

 

Reklama w newsletterze 

Rodzaj newslettera  Forma reklamy 

Cena RC 

(za wysyłkę  

do całej bazy) 

Dziennik eGospodarka.pl 

Banner (468x60 pikseli, do 20 kB) 4 000 zł 

Tekst (do 350 znaków ze spacjami) + link 5 000 zł 

Grafika (495x225 pikseli, do 20 kB) 8 000 zł 

Analizator  

lub 

Tydzień w gospodarce 

Banner (468x60 pikseli, do 20 kB) 6 000 zł 

Tekst (do 350 znaków ze spacjami) + link 7 500 zł 

Grafika (495x225 pikseli, do 20 kB) 12 000 zł 

Formy niestandardowe 

Forma reklamy Specyfikacja Cena 

Mini-site 
Odrębny dział w ramach serwisu głównego, 
poświęcony wyłącznie ofercie Klienta, z dowolnie 
modyfikowalnym pakietem form reklamowych. 

Wycena indywidualna w 
zależności od potrzeb Klienta Konkurs 

do 5 stron konkursowych w subdomenie 

konkurs.eGospodarka.pl 

Porady eksperta 
Porady z logo firmy, umieszczone w oddzielnym 
wątku eksperckim w Klubie serwisu. 
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