
Oferta artykułów sponsorowanych

1reklama@bielsko.biala.pl
elzbieta@mediabielsko.pl

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!  

tel. 33 470 30 42
tel. 783 22 30 18

Reklama w formie artykułów sponsorowanych
Promocja firmy, produktów, wydarzeń, marek jest możliwa także w publicystycznej części 
portalu www.bielsko.biala.pl. Jest to niedroga forma reklamy, bardzo skuteczna, a zarazem 
pozytywnie wpływająca na wizerunek firmy.

Z zależności od atrakcyjności, artykuł może być czytany nawet przez kilka tysięcy osób. 
Artykuł zawiera dowolnej długości tekst, zdjęcie główne, galerię fotografii oraz załączniki 
multimedialne.

Artykuł może być przygotowany przez klienta, 
jednakże redakcja zastrzega sobie wtedy prawo 
do dokonywania zmian merytorycznych w treści 
artykułu (w przypadku błędów, braku 
spójności, spamu).

Redakcja nie publikuje reklam w sekcji 
„Ważne tematy”. Redakcja zastrzega sobie 
prawo do odmowy reklamy wybranych 
podmiotów/marek bez podania powodu.

Przykłady artykułów sponsorowanych:

  Jadąc na święta, weź ubezpieczenie!

  Za co Polacy kochają Grecję?

  Pamiętaj o tym, gdy jedziesz na narty.

Przykład artykułu sponsorowanego

Artykuły mogą zawierać linki 
do strony Reklamodawcy!

http://www.bielsko.biala.pl/aktualnosci/36035/jadac-na-swieta-wez-ubezpieczenie
http://www.bielsko.biala.pl/aktualnosci/35869/za-co-polacy-kochaja-grecje
http://www.bielsko.biala.pl/aktualnosci/33868/pamietaj-o-tym-gdy-jedziesz-na-narty
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Przygotowanie artykułu przez redakcję serwisu bielsko.biala.pl – 180 zł netto. 

Przygotowanie artykułu następuje na podstawie materiałów i wiadomości przygotowanych 
przez klienta.

Publikacja artykułu w sekcji „Wiadomości” – 480 zł netto. 

Artykuł znajduje się na stronie głównej około 3 dni, potem można go znaleźć na stronie 
z wiadomościami www.bielsko.biala.pl/aktualnosci, gdzie zostaje na wiele lat.

Dodatkowe wyróżnienie artykułu na stronie głównej – 120 zł netto za dzień.

Artykuł zostanie umieszczony w najpopularniejszej sekcji „Aktualności i wydarzenia” na 
stronie głównej portalu wraz z grafiką/zdjęciem. Po zakończeniu wyróżnienia artykuł można 
będzie znaleźć na podstronie „Wiadomości”.

Publikacja artykułu w sekcji „Polecamy – rozrywka” – 360 zł netto. 

Artykuł znajduje się na stronie głównej około 3 dni, potem można go znaleźć na stronie 
z wiadomościami rozrywkowymi www.bielsko.biala.pl/rozrywka, gdzie zostaje na wiele lat. 
Obok artykułu na stronie głównej znajduje się duże zdjęcie w formacie pionowym 2:3. 

Publikacja artykułu w sekcji „Porady dla firm” – 240 zł netto.

Artykuł znajduje się przez kilkanaście dni w sekcji porady dla firm www.bielsko.biala.pl/
firmy/porady. Jego pozycja z biegiem czasu spada na listingu. Po tym pozostaje w serwisie 
na dalszych podstronach sekcji.

Wsparcie artykułu na profilu Facebook – od 180 zł netto.

Artykuł opublikowany na portalu www.bielsko.biala.pl może być wsparty dodatkowym 
postem w profilu głównym albo rozrywkowym serwisu. Profil główny zawiera 65 tysięcy 
fanów, natomiast profil rozrywkowy niemalże 10 tysięcy fanów.

Cennik artykułów sponsorowanych

http://www.bielsko.biala.pl/aktualnosci
http://www.bielsko.biala.pl/rozrywka
http://www.bielsko.biala.pl/firmy/porady
http://www.bielsko.biala.pl/firmy/porady
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W ramach pakietów publikacji oferujemy klientom 5 artykułów na wybranych sekcjach 
w portalu, są to „Wiadomości”, „Polecamy – rozrywka”, „Imprezy, Koncerty”. Cały pakiet 
publikacji należy zrealizować w terminie 3 miesięcy od publikacji pierwszej treści na 
portalu.

Bonus do wyboru w ramach pakietu:

  Wsparcie każdej publikacji promocją na portalu Facebook – wartość bonusu 750 zł netto.

  Zniżka w wysokości 25% od ceny wyjściowej pakietu.

Pakiet publikacji w sekcji „Wiadomości” – 2400 zł netto.

Pakiet publikacji w sekcji „Polecamy – rozrywka” – 1800 zł netto.

Pakiet publikacji w sekcji „Imprezy, koncerty” – 1550 zł netto.

Pakiet publikacji w sekcji „Porady dla firm” – 1200 zł netto.

Pakiety publikacji


