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ARTYKUŁ SPONSOROWANY  

Artykuł sponsorowany to forma reklamowa w postaci tekstu, zawierająca grafiki oraz łącza 

hipertekstowe. Artykuł jest mocno promowany na stronach serwisu eGospodarka.pl, w newsletterze 

Dziennik eGospodarka.pl oraz w witrynach partnerskich. Dodatkowo przy każdej publikacji istnieje 

możliwość szybkiego wydrukowania tekstu, przesłania Artykułu znajomym za pomocą skrzynki 

mailowej lub rozpowszechnienia jego treści za pomocą serwisów: Wykop, Facebook, Google+. Do 

treści artykułu może prowadzić zajawka publikowana na stronie głównej serwisu i/lub wybranego 

działu. 

DLACZEGO WARTO ZAMIEŚCIĆ ARTYKUŁ SPONSOROWANY W EGOSPODARKA.PL? 

▪ Obszerne przedstawienie informacji 

▪ Doskonała prezentacja firmy, produktu lub usługi 

▪ Kreowanie wiarygodności marki 

▪ Dotarcie do konkretnej grupy odbiorców indywidualnych lub biznesowych 

▪ Szeroka promocja artykułu sponsorowanego przez serwis eGospodarka.pl 

OPIS 

Artykuł sponsorowany jest zamieszczany w sekcji Aktualności dowolnego działu serwisu 

odpowiadającego tematycznie treści artykułu (m.in. Firma, Podatki, Finanse). Treść artykułu jest 

utrzymywana w serwisie od 3 do nawet 12 miesięcy od dnia jego publikacji, pod adresem na jakim 

został opublikowany.  

Do treści artykułu może prowadzić zajawka publikowana na stronie głównej serwisu i/lub wybranego 

działu. Czas emisji zajawki wynosi 7 dni. Po zakończeniu publikacji zajawki na stronie głównej serwisu, 

dostęp do artykułu jest nadal możliwy m.in. poprzez listę artykułów z danego działu, link wysłany 

wcześniej użytkownikom w newsletterze, wyszukiwarkę dostępną w serwisie, a także np. link dodany 

przez użytkownika do ulubionych.  

Po upływie okresu utrzymywania, artykuł jest usuwany z serwisu. Możliwe jest jednak odpłatne 

pozostawienie artykułu w serwisie na stałe. 

 

W pierwszym dniu emisji tytuł artykułu jest widoczny:   

▪ na początku listy artykułów działu tematycznego, w którym nastąpiła publikacja, widocznej na 

stronie głównej serwisu  

▪ na początku listy artykułów na stronie głównej działu tematycznego, w którym nastąpiła publikacja 

▪ na stronie z aktualnościami działu, w którym został opublikowany 
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▪ na początku listy artykułów w boksach "Wiadomości"/"Najnowsze wiadomości" widocznych na 

większości stron serwisu. 

▪ w newsach dla subskrybentów kanału RSS eGospodarka.pl 

W kolejnych dniach położenie artykułu zmienia się zgodnie z hierarchią dat publikacji. Natomiast przez 

cały czas tytuł artykułu jest wyróżniony innym kolorem.  

 

DODATKOWE KORZYŚCI  

▪ Tytuł artykułu jest wyświetlany na partnerskich witrynach publikujących wiadomości  

z eGospodarka.pl i pojawia się tam jako pierwszy na liście wiadomości. Dzięki temu w znaczący 

sposób poszerza się krąg potencjalnych odbiorców 

▪ Zajawka artykułu wraz z odnośnikiem do pełnego tekstu wysyłana jest, w dniu jego publikacji, do 

subskrybentów newslettera (Dziennik eGospodarka.pl - około 35 000 prenumeratorów) 

▪ Strona z aktywnym adresem www, pod którym został opublikowany artykuł sponsorowany, jest 

utrzymywana w serwisie przez 3-12 miesięcy od dnia emisji 

▪ Czytelnicy mają możliwość udostępniania Artykułu poprzez popularne serwisy społecznościowe: 

Wykop, Facebook, Google + 

▪  Grafiki / zdjęcia dołączone do Artykułu są gromadzone w osobnej, dedykowanej galerii (jeśli 

artykuł ma więcej niż 1 zdjęcie). 
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CENNIK 

ARTYKUŁ 

SPONSOROWANY  
SZCZEGÓŁY  CENA RC 

Light 

 - treść artykułu: max 5 tys. znaków  
 - 1 odnośnik hipertekstowy  
 - - max 2 grafiki w treści artykułu, z czego jedna umieszczona przy 
zajawce (logo Klienta lub tematyczna) 
 - utrzymanie artykułu w serwisie przez 3 miesiące od dnia publikacji 
 - 1 wysyłka zajawki w newsletterze Dziennik eGospodarka.pl (35 tys. 
subskrybentów) 
 - tytuł artykułu wyróżniony i promowany na listach artykułów 

1 000 zł 

Optimum 

 - treść artykułu: max 8 tys. znaków  
 - max 3 odnośniki hipertekstowe  
 - max 6 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) 
- możliwość zamieszczenia filmu wideo w treści artykułu (kod 
odtwarzający do wstawienia na stronę, np. z YouTube czy vimeo, 
dostarcza Klient) 
 - utrzymanie artykułu w serwisie przez 6 miesięcy od dnia publikacji 
 - 1 wysyłka zajawki w newsletterze Dziennik eGospodarka.pl (35 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 

2 000 zł 

Premium 

 - treść artykułu: max 12 tys. znaków  
 - max 5 odnośników hipertekstowych  
 - max 11 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 12 miesięcy od dnia publikacji 
 - 1 wysyłka zajawki w newsletterze Dziennik eGospodarka.pl (35 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 
 - gwarancja 1 500 odsłon artykułu. 

3 000 zł 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

• Zalecamy długość tytułu do 70 znaków; 

• Wstęp artykułu (zajawka) powinien liczyć do 350-400 znaków liczonych wraz ze spacjami (3-4 

zdania). Na stronie artykułu zajawka znajduje się pomiędzy tytułem a treścią właściwą i jest 

wyróżniona pogrubieniem; 

• Grafika/zdjęcie do zajawki – najlepiej, by było to zdjęcie poziome (zostanie automatycznie 

zmniejszone i wykadrowane do rozmiaru 200x133 px) 

• Liczba znaków w treści artykułu, obrazków i odnośników hipertekstowych zależy od 

wybranego wariantu; 

• Wraz z artykułem można dostarczyć grafiki/zdjęcia, które mają być zamieszczone w treści 

artykułu. Do każdego obrazka należy przygotować i przesłać krótki tytuł (40-60 znaków) i opis 

(200 znaków) – są one widoczne w ramce z obrazkiem zamieszczonej w treści na stronie 

artykułu; 

• Grafiki/zdjęcia mogą być w jednym z formatów: jpg, gif, png; 

• Jeśli w artykule ma być zamieszczony film wideo (max 2), to konieczne jest dostarczenie kodu 

odtwarzającego do wstawienia (embedowania) na stronę, np. z YouTube  czy vimeo; 

• Artykuł może być opatrzony logo firmy – prosimy dostarczyć logo w osobnym pliku jpg, png 

lub gif oraz nazwę firmy, podaną jako źródło tekstu (należy podać dokładną nazwę, jaka ma 

zostać zamieszczona pod tekstem oraz adres strony, do której ma ona linkować); 

• Prosimy o przesłanie materiałów nie później niż 3 dni robocze przed datą rozpoczęcia emisji. 

Artykuł przed publikacją musi uzyskać akceptację redakcji serwisu eGospodarka.pl (zarówno 

pod względem technicznym, jak i merytorycznym). 



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 

WIZUALIZACJE ARTYKUŁU SPONSOROWANEGO 

STRONA GŁÓWNA, ZAJAWKA W WERSJI PREMIUM 

 

STRONA GŁÓWNA, ZAJAWKA W WERSJI STANDARD 
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PUBLIKACJA ARTYKUŁU 
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ZAJAWKA W NEWSLETTERZE DZIENNIK EGOSPODARKA.PL 

 

 

 


