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 O nas

SpodKopca.pl to dynamicznie rozwijający się toruński portal internetowy, 

tworzony przez młodych ludzi z pasją. Naszą grupę docelową stanowią studenci 

i absolwenci toruńskich uczelni. Naszym czytelnikom dostarczamy istotnych 

informacji dotyczących uczelni, kultury i sportu, jak również proponujemy 

inspirujące artykuły publicystyczne. Więcej informacji o portalu w załączniku: 

„SpodKopca - info”. 
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 Reklama na stronie

Wymiary banerów

Dla Państwa wygody nie proponujemy setek banerów o różnych wymiarach - na 
Spodkopca.pl oferta jest prosta i przejrzysta! Do Państwa dyspozycji oddajemy trzy 
propozycje rozmiarów*, które mogą zostać umieszczone niemalże w dowolnym 
miejscu na stronie:

2. Baner Flisak (750X200) (50% rozmiaru właściwego)

3. Baner Filutek (350X200) (50% rozmiaru właściwego)

1. Baner kopernik (1135X200) (50% rozmiaru właściwego)

*podane rozmiary są wymiarami maksymalnymi - możliwe jest umieszczenie reklam 
o mniejszych wymiarach.
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 Mapa strony

rozmieszczenie na stronie

Dla Państwa wygody portal został podzielony 
na 4 strefy zróżnicowane pod względem 
cenowym. Koszt umieszczenia Państwa 
reklamy będzie uzależniony od wybranego 
rozmiaru oraz strefy.

We wszystkich strefach mają Państwo 
możliwość umieszczenia reklamy, w każdym 
z dostępnych rozmiarów:
Kopernik (1135x200 px), Flisak (750x200  px) 
oraz Filutek (350x200 px).

Wyjątek stanowi sidebar, czyli pasek boczny 
umiejscowiony po prawej stronie, gdzie 
możliwe jest zamieszczenie wyłącznie banerów 
rozmiaru Filutek. 

Mogą Państwo skorzystać również 
z dodatkowej usługi, jaką jest możliwość 
umieszczenia baneru Filutek z reklamą 
w sidebarze na stronie każdego wpisu.
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 inne formy reklamy
Artykuł sponsorowany

Oprócz tradycyjnych form reklamy, oferujemy Państwu także możliwość 
przygotowania przez naszych redaktorów artykułów sponsorowanych.  Dzięki 
zachowanej formie publicystycznej nasi czytelnicy będą mogli zdobyć pogłębioną 
wiedzę o państwa firmie/produkcie. 

Reklama w mediach społecznościowych

Dzięki naszej aktywności w mediach społecznościowych proponujemy Państwu 
także możliwość reklamy na takich platformach jak: Facebook, Twitter czy 
Instagram.
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 Cennik

Strefa/baner Baner Kopernik 
(1135x200)

Baner Flisak
(750x200)

Baner Filutek
(350x200)

Strefa 1 30 25 20
Strefa 2 25 20 15
Strefa 3 21 16 11
Strefa 4 16 12 8

Przedstawione poniżej ceny to koszt 1000 odsłon pojedynczego baneru reklam-
owego (CPM). Ceny podane są w PLN. Podane ceny to kwoty brutto.

Ilość (postów/
znaków)/Rodzaj 
reklamy

Artykuł
sponsorowany

Post Facebook Post Twitter Post Instagram

3500 znaków 120 - - -
1 - 50 20 25

Ceny podane są w PLN. Koszt artykułu sponsorowanego liczony jest według ilości 
znaków, a reklama w mediach społecznościowych według liczby opublikowanych 
postów. Podane ceny to kwoty brutto.

Strefa/banner Baner Kopernik
(1135x200)

Baner Flisak
(750x200)

Baner Filutek
(350x200)

Strefa 1 30 25 25 20 20 15
Strefa 2 25 21 20 16 15 11
Strefa 3 21 16 16 12 11 8
Strefa 4 16 12 12 8 8 6

 Promocja!
Ponieważ dopiero zaczynamy naszą przygodę z reklamą, dla naszych pierwszych 
klientów przygotowaliśmy specjalną ofertę promocyjną. Jeśli zdecydują się 
Państwo na wykupienie reklamy na naszym portalu otrzymają państwo zniżkę. 
Ceny każdego wybranego przez Państwa baneru obniżymy o strefę!
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 Kontakt

dział PR i reklamy

Maciej Koprowicz

tel. 669 627 090
mail: maciejkoprowicz92@gmail.com

Redakcja

mail: redakcja@spodkopca.pl


