
Oferta banerów reklamowych
na portalu 
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  kliknij, by przejść na stronę



Oferta banerów reklamowych

2reklama@bielsko.biala.pl
elzbieta@mediabielsko.pl

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!  

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

Reklama banerowa – układ na stronie
Poniżej przedstawiamy układ wszystkich dostępnych banerów oraz miejsc 
reklamowych na portalu.

Ceny podane w cenniku obejmują 100% czasu reklamowego. Istnieje 
możliwość wykupienia reklamy na krótszy czas emisji.

Top (200 zł/dzień)

Baner nad menu głównym strony
Rozmiar banneru 1920x90 
Maksymalny rozmiar pliku 100kB

Panorama główna (300 zł/dzień)

Baner na górze strony w najbardziej 
prestiżowym miejscu
Rozmiar baneru 1200x250
Maksymalny rozmiar pliku 100kB
 
Banery boczne duże (300 zł/dzień)

Banery po obu stronach sekcji 
„Aktualności i wydarzenia”
Rozmiar baneru 278x1500 
Maksymalny rozmiar pliku 100kB 

Baner Bok #1 (100 zł/dzień)

Obok zdjęcia głównego 
w aktualnościach 
Rozmiar baneru 380x200
Maksymalny rozmiar pliku 50kB

Baner Bok #2 (100 zł/dzień)

Obok zdjęcia głównego 
w aktualnościach 
Rozmiar baneru 380x150
Maksymalny rozmiar pliku 50kB

Panorama nad popularnymi 
tematami (160 zł/dzień)

Baner nad sekcją „Popularne tematy”
Rozmiar baneru 1200x250
Maksymalny rozmiar pliku 100kB
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Strona główna #1

Strona główna



Oferta banerów reklamowych

3reklama@bielsko.biala.pl
elzbieta@mediabielsko.pl

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!  

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

Baner bok – sekcja 
fotoreportaże (50 zł/dzień)

Banery po prawej stronie 
sekcji „Fotoreportaże”  
Rozmiar baneru 380x150
Maksymalny rozmiar pliku 50kB

Panorama 
nad sportem (120 zł/dzień)

Baner znajduje się nad 
sekcją „Sport”
Rozmiar baneru 1200x250
Maksymalny rozmiar pliku 100kB

Baner bok – sekcja 
sport (50 zł/dzień)

Banery po prawej stronie 
sekcji „Sport”
Rozmiar baneru 380x150
Maksymalny rozmiar pliku 50kB

Baner bok – sekcja 
rozrywka (50 zł/dzień)

Banery po prawej stronie 
sekcji „Rozrywka” 
Rozmiar baneru 380x150
Maksymalny rozmiar pliku 50kB
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Strona główna #2



Oferta banerów reklamowych

4reklama@bielsko.biala.pl
elzbieta@mediabielsko.pl

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!  

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

Panorama nad 
zapowiedziami (100 zł/dzień)

Panorama nad sekcją „Zapowiedzi”
Rozmiar baneru 1200x250
Maksymalny rozmiar pliku 10kB

Mała panorama 
nad kinami (100 zł/dzień)

Baner nad sekcją „Kina” 
Rozmiar baneru 790x200
Maksymalny rozmiar pliku 50kB

Panorama dół (60 zł/dzień)

Baner pod sekcją „O tym  
mówimy na forum”
Rozmiar baneru 1250x250
Maksymalny rozmiar pliku 100kB
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Strona główna #3



Oferta banerów reklamowych

5reklama@bielsko.biala.pl
elzbieta@mediabielsko.pl

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!  

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

Top (10-150 zł/dzień)

Baner nad menu głównym strony
Rozmiar baneru 1920x90 
Maksymalny rozmiar pliku 100kB

Panorama 
główna (20-200 zł/dzień)

Baner na górze strony w najbardziej 
prestiżowym miejscu 
Rozmiar baneru 1200x250
Maksymalny rozmiar pliku 100kB

Banery boczne 
duże (20-200 zł/dzień)

Banery po obu stronach górnej 
części strony
Rozmiar baneru 278x1500 
Maksymalny rozmiar pliku 100kB

Baner Bok góra (5-50 zł/dzień)

Obok głównej sekcji strony
Rozmiar baneru 380x300
Maksymalny rozmiar pliku 100kB

Baner Bok dół (5-30 zł/dzień)

Obok dolnej sekcji strony 
Rozmiar baneru 380x150
Maksymalny rozmiar pliku 50kB

Panorama dół (10-80 zł/dzień)

Baner umiejscowiony tuż 
nad stopką strony 
Rozmiar baneru 1200x250
Maksymalny rozmiar pliku 100kB

Panorama pod treścią 
artykułu (120 zł/dzień)

Panorama znajdująca się pod 
treścią artykułu 
Rozmiar baneru 790x200
Maksymalny rozmiar pliku 100kB
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Układ banerów w poszczególnych działach: Aktualności, 
Firmy, Na sygnale, Ogłoszenia, Sport, Rozrywka

Strona kategorii
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Liczba odsłon Miejsce Wielkość
(piksele)

Cenna netto/dzień
za 100% czasu reklamowego 

500 tysięcy odsłon 
miesięcznie 

    Top 1920x90 200 zł

    Panorama główna 1200x250 300 zł

    Banery boczne duże 278x1500 300 zł

    Baner Bok #1 380x200 100 zł

    Baner Bok #2 380x150 100 zł

    Panorama nad popularnymi tematami 1200x250 160 zł

    Baner bok – sekcja fotoreportaże 380x150 50 zł

    Panorama nad sportem 1200x250 120 zł

    Baner bok – sekcja sport 380x150 50 zł

    Baner bok – sekcja rozrywka 380x150 50 zł

    Panorama nad zapowiedziami 1200x250 100 zł

    Mała panorama nad kinami 790x200 100 zł

    Panorama dół 1200x250 60 zł
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Oferta banerów reklamowych

6reklama@bielsko.biala.pl
elzbieta@mediabielsko.pl

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!  

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

Reklama banerowa – cennik
Portal www.bielsko.biala.pl został podzielony na zakładki widoczne w górnym pasku serwisu 
oraz sekcje serwisu. Zakładki definiują też miejsca banerowe, które mają różną liczbę odsłon 
oraz ceny za emisję. Zapraszamy do zapoznania się z cennikiem reklamy.

Strona główna jest najczęściej odwiedzaną stroną w serwisie. Reklama w tym miejscu zapewnia, 
że większość osób, które odwiedzą serwis, zobaczy Państwa formę reklamową. Miejsce polecane 
przy realizacji krótkich kampanii promocyjnych lub w celu utrwalenia świadomości marki.

Cennik reklamy – strona główna
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Liczba odsłon Miejsce Wielkość
(piksele)

Cenna netto/dzień
za 100% czasu reklamowego

800 tysięcy odsłon 
miesięcznie 

    Top 1920x90 150 zł 

    Panorama główna 278x1500 200 zł

    Banery boczne duże 1200x250 200 zł

    Bok góra 380x300 50 zł

    Bok dół 380x150 30 zł

    Panorama dół 1200x250 80 zł

    Panorama pod artykułem 790x200 120 zł
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Liczba odsłon Miejsce Wielkość
(piksele)

Cenna netto/dzień
za 100% czasu reklamowego 

90 tysięcy odsłon 
miesięcznie 

    Top 1920x90 50 zł 

    Panorama główna 1200x250 50 zł

    Banery boczne duże 278x1500 50 zł

    Bok góra 380x300 30 zł

    Bok dół 380x150 15 zł

    Panorama dół 1200x250 40 zł
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Oferta banerów reklamowych

7reklama@bielsko.biala.pl
elzbieta@mediabielsko.pl

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!  

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

Banery tej sekcji wyświetlane są przy każdym otwarciu artykułu, aktualności lub fotoreportażu 
(np. http://www.bielsko.biala.pl/aktualnosci). Reklama wartościowa ze względu na dość dużą 
liczbę odsłon i długi czas przebywania użytkowników na tych podstronach.

Cennik reklamy – dział „Aktualności”

Cennik reklamy – dział „Firmy”

Bardzo popularne i skuteczne miejsce reklamowe. Zakładka firmy jest prestiżowym miejscem 
reklamowym, od którego zaczyna poszukiwanie podmiotów większość osób na stronie. Banery 
wyświetlane są na podstronie: http://www.bielsko.biala.pl/firmy oraz http://www.bielsko.
biala.pl/bazaDanych oraz na wszelkich podstronach z firmami i instytucjami. Duży ruch do 
tej zakładki kierowany jest z wyszukiwarki google.pl ze względu na wysokie pozycje podstron 
kategorii i wpisów pod wyrażeniami lokalnymi.

http://www.bielsko.biala.pl/aktualnosci
http://www.bielsko.biala.pl/firmy
http://www.bielsko.biala.pl/bazaDanych
http://www.bielsko.biala.pl/bazaDanych
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Liczba odsłon Miejsce Wielkość
(piksele)

Cenna netto/dzień
za 100% czasu reklamowego 

80 tysięcy odsłon 
miesięcznie 

    Top 1920x90 100 zł 

    Panorama główna 1200x250 150 zł

    Banery boczne duże 278x1500 150 zł

    Bok góra 380x300 50 zł

    Bok dół 380x150 20 zł

    Panorama dół 1200x250 70 zł
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Liczba odsłon Miejsce Wielkość
(piksele)

Cenna netto/dzień
za 100% czasu reklamowego 

30 tysięcy odsłon 
miesięcznie 

    Top 1920x90 10 zł 

    Panorama główna 1200x250 20 zł

    Banery boczne duże 278x1500 20 zł

    Bok góra 380x300 5 zł

    Bok dół 380x150 5 zł

    Panorama dół 1200x250 10 zł
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Oferta banerów reklamowych

8reklama@bielsko.biala.pl
elzbieta@mediabielsko.pl

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!  

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

To bardzo popularny dział portalu, którego oglądalność cały czas rośnie. Informacje 
są aktualizowane nawet kilka razy dziennie i notują wiele interakcji oraz komentarzy.

Cennik reklamy – dział „Na Sygnale”

Cennik reklamy – dział „Ogłoszenia”

Ogłoszenia drobne może dodać każdy mieszkaniec Bielska-Białej lub regionu zupełnie 
bezpłatnie. Dlatego też podstrony z ogłoszeniami są popularne, a dzięki promowaniu 
ogłoszeń na stronie głównej. Ich popularność cały czas rośnie. 

Koszt wyróżnienia: 8,13 zł netto/7 dni
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Liczba odsłon Miejsce Wielkość
(piksele)

Cenna netto/dzień
za 100% czasu reklamowego 

40 tysięcy odsłon 
miesięcznie 

    Top 1920x90 20 zł 

    Panorama główna 1200x250 20 zł

    Banery boczne duże 278x1500 20 zł

    Bok góra 380x300 5 zł

    Bok dół 380x150 5 zł

    Panorama dół 1200x250 10 zł
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Liczba odsłon Miejsce Wielkość
(piksele)

Cenna netto/dzień
za 100% czasu reklamowego

30 tysięcy odsłon 
miesięcznie 

    Top 1920x90 10 zł

    Panorama główna 1200x250 20 zł

    Banery boczne duże 278x1500 20 zł

    Bok góra 380x300 5 zł

    Bok dół 380x150 5 zł

    Panorama dół 1200x250 10 zł
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Oferta banerów reklamowych

9reklama@bielsko.biala.pl
elzbieta@mediabielsko.pl

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!  

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

Jest to jeden z popularniejszych działów w serwisie bielsko.biala.pl. W tym dziale prezentujemy 
informacje dotyczące najważniejszych wydarzeń sportowych, które odbywają się w regionie.

Cennik reklamy – dział „Sport”

Cennik reklamy – dział „Rozrywka”

W tej grupie wyświetlana jest podstrona http://www.bielsko.biala.pl/rozrywka oraz wszystkie 
informacje o aktualnościach kulturalnych, wydarzeniach, kinach, teatrach na portalu. 
Bardzo dobre miejsce reklamy dla usługodawców związanych z rozrywką, kulturą, 
i atrakcjami kierowanymi do wielbicieli dobrych koncertów i imprez.

http://www.bielsko.biala.pl/rozrywka


Oferta banerów reklamowych

10reklama@bielsko.biala.pl
elzbieta@mediabielsko.pl

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!  

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

Reklama banerowa w wersji mobilnej
Poniżej przedstawiamy układ wszystkich dostępnych miejsc banerowych na portalu.
Ruch mobilny stanowi aktualnie ok. 50% całości.

W przypadku wykupienia reklamy w wersjach komputerowej i mobilnej udzielamy 
rabatów indywidualnych.

Panorama główna
Baner na górze strony w najbardziej 
prestiżowym miejscu

Rozmiar baneru 380x100 
Maksymalny rozmiar pliku 50kB

Cena: 200 zł/dzień

Baner nad sekcją 
„Fotoreportaże”
Baner znajdujący się ponad listą 
fotoreportaży

Rozmiar baneru 380x250 
Maksymalny rozmiar pliku 100kB

Cena: 80 zł/dzień

Baner nad sekcją 
„Wiadomości”
Baner znajdujący się ponad listą 
aktualnych wiadomości 

Rozmiar baneru 380x250 
Maksymalny rozmiar pliku 100kB

Cena: 100 zł/dzień

Baner nad sekcją „TV”
Baner znajdujący się ponad listą 
najnowszych treści wideo

Rozmiar baneru 380x250 
Maksymalny rozmiar pliku 100kB

Cena: 80 zł/dzień
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Banery na stronie głównej



Oferta banerów reklamowych

11reklama@bielsko.biala.pl
elzbieta@mediabielsko.pl

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!  

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

Panorama ponad listą 
aktualnych wiadomości
Baner znajdujący się na samej 
górze podstrony z listą 
najnowszych wiadomości

Rozmiar baneru 380x100 
Maksymalny rozmiar pliku 50kB

Cena: 180 zł/dzień

Panorama ponad listą 
wiadomości sportowych
Baner znajdujący się na samej 
górze podstrony z listą najnowszych 
wiadomości sportowych

Rozmiar baneru 380x100 
Maksymalny rozmiar pliku 50kB

Cena: 50 zł/dzień

Panorama ponad listą 
artykułów z sekcji  
„Na sygnale”
Baner znajdujący się na samej 
górze podstrony z artykułami  
z sekcji „Na sygnale” 

Rozmiar baneru 380x100 
Maksymalny rozmiar pliku 50kB

Cena: 70 zł/dzień

Baner pod artykułem 
z sekcji „Wiadomości”
Baner znajdujący się pod każdym 
artykułem z sekcji „Wiadomości”

Rozmiar baneru 380x250 
Maksymalny rozmiar pliku 100kB

Cena: 80 zł/dzień

Baner pod artykułem 
z sekcji „Sport”
Baner znajdujący się pod każdym 
artykułem z sekcji „Sport”

Rozmiar baneru 380x250 
Maksymalny rozmiar pliku 100kB

Cena: 50 zł/dzień

Baner pod artykułem 
z sekcji „Na sygnale”
Baner znajdujący się pod każdym 
artykułem z sekcji „Na sygnale”

Rozmiar baneru 380x250 
Maksymalny rozmiar pliku 100kB

Cena: 70 zł/dzień
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Banery w sekcji „Wiadomości”

Banery w sekcji „Sport”

Banery w sekcji „Na sygnale”



Oferta banerów reklamowych

12reklama@bielsko.biala.pl
elzbieta@mediabielsko.pl

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!  

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

Panorama ponad listą 
artykułów z sekcji Rozrywka
Baner znajdujący się na samej 
górze podstrony z listą najnowszych 
artykułów z sekcji „Rozrywka”

Rozmiar baneru 380x100 
Maksymalny rozmiar pliku 50kB

Cena: 30 zł/dzień

Panorama ponad listą 
najnowszych ogłoszeń
Baner znajdujący się na samej 
górze podstrony z listą 
najnowszych ogłoszeń 

Rozmiar baneru 380x100 
Maksymalny rozmiar pliku 50kB

Cena: 40 zł/dzień

1

1

Baner w sekcji „Rozrywka”

Baner w sekcji „Ogłoszenia”

Panorama ponad listą 
polecanych filmów
Baner znajdujący się na samej 
górze podstrony z listą 
najnowszych treści wideo

Rozmiar baneru 380x100 
Maksymalny rozmiar pliku 50kB

Cena: 30 zł/dzień

1

Baner w sekcji „TV”



Oferta banerów reklamowych

13reklama@bielsko.biala.pl
elzbieta@mediabielsko.pl

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!  

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

Reklama banerowa CPM 
CPM (cost per mille) - koszt dotarcia do tysiąca klientów

W odpowiedzi na zapotrzebowanie naszych Reklamodawców wraz z nową wersją 
serwisu bielsko.biala.pl dodaliśmy do oferty banerowej możliwość zakupu reklamy 
w formie CPM (koszt za 1000 wyświetleń baneru reklamowego na stronie) w dwóch 
najpopularniejszych działach serwisu (stronie głównej oraz aktualnościach).

Cena poszczególnych formatów reklamowych jest zależna od atrakcyjności miejsca, 
w którym ma zostać umieszczony baner. Baner dodatkowo jest wyświetlany na urzą-
dzeniach mobilnych.

Minimalna kwota zamówienia w przypadku reklamy 
bannerowej w formie CPM to 300 zł netto.

50-100 tyś – bonus 5 tysięcy wyświetleń

100-150 tyś – bonus 10 tysięcy wyświetleń 

150-200 tyś – bonus 15 tysięcy wyświetleń 

200-300 tyś  wyświetleń – bonus 25 tysięcy wyświetleń 

powyżej 300 tyś wyświetleń – bonus w formie 15% wyświetleń 

powyżej 500 tyś wyświetleń – bonus w formie 20% wyświetleń 

Przy zakupie większej ilości wyświetleń 
proponujemy dodatkowe bonusy:
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Liczba odsłon Miejsce Wielkość
(piksele)

Cenna netto 
za 1000 wyświetleń 

500 tysięcy odsłon 
miesięcznie 

    Top 1920x90 20 zł

    Panorama główna 1200x250 30 zł

    Banery boczne duże 278x1500 30 zł

    Baner Bok #1 380x200 10 zł

    Baner Bok #2 380x150 10 zł

    Panorama nad popularnymi tematami 1200x250 16 zł

    Baner bok – sekcja fotoreportaże 380x150 5 zł

    Panorama nad sportem 1200x250 12 zł

    Baner bok – sekcja sport 380x150 5 zł

    Baner bok – sekcja rozrywka 380x150 5 zł

    Panorama nad zapowiedziami 1200x250 10 zł

    Mała panorama nad kinami 790x200 10 zł

    Panorama dół 1200x250 6 zł
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Oferta banerów reklamowych

14reklama@bielsko.biala.pl
elzbieta@mediabielsko.pl

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!  

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

Strona główna jest najczęściej odwiedzaną stroną w serwisie. Reklama w tym miejscu 
gwarantuje, że większość osób, które odwiedzą serwis, zobaczy Państwa reklamę.  
Miejsce szczególnie polecane przy realizacji krótkich kampanii promocyjnych lub 
w celu utrwalenia świadomości marki.

Cennik reklamy CPM – strona główna
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Liczba odsłon Miejsce Wielkość
(piksele)

Cenna netto 
za 1000 wyświetleń 

800 tysięcy odsłon 
miesięcznie 

    Top 278x1500 15 zł 

    Panorama główna 1920x90 20 zł

    Banery boczne duże 1200x250 20 zł

    Bok góra 380x300 5 zł

    Bok dół 380x150 5 zł

    Panorama dół 1200x250 8 zł

    Panorama pod artykułem 790x200 12 zł
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Oferta banerów reklamowych

15reklama@bielsko.biala.pl
elzbieta@mediabielsko.pl

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!  

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

Cennik reklamy CPM – dział „Aktualności”

Banery tej sekcji wyświetlane są przy każdym otwarciu artykułu, aktualności lub fotoreportażu 
(np. www.bielsko.biala.pl/aktualnosci). Reklama efektywna ze względu na dużą liczbę odsłon 
i długi czas przebywania użytkowników na tych podstronach.

http://www.bielsko.biala.pl/aktualnosci
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