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Formy reklamowe dostępne 
 w portalu

kuriergarwoliński.pl 



» materiał w technice audio-video 
może być zrealizowany                         
     w formie wywiadu z prezesem 
(właścicielem) lub prezentacji            
firmy przez prezesa

» materiał jest emitowany                       
    w portalu kuriergarwoliński.pl         
   w eksponowanym multimedialnym 
bloku „Do kamery Kuriera 
Garwolińskiego”

» koszty realizacji materiału zależą od 
wielu czynników (zależnych od 
potrzeb zamawiającego), dlatego są 
ustalane indywidualnie

Wywiad lub materiał wizerunkowo – 
promocyjny 

(w technice audio-video)

Rozmowa z Tadeuszem Kowalskim, prezesem firmy Rozmowa z Tadeuszem Kowalskim, prezesem firmy 
Exossps Sp. z o.o. produkującej ekologiczne okna PCVExossps Sp. z o.o. produkującej ekologiczne okna PCV

Do kamery Kuriera GarwolińskiegoDo kamery Kuriera Garwolińskiego



» materiał w technice audio może 
być zrealizowany w formie 
wywiadu z prezesem 
(właścicielem) lub prezentacji 
firmy przez prezesa

» materiał jest emitowany                  
          w portalu 
kuriergarwoliński.pl            w 
eksponowanym multimedialnym 
bloku „Do mikrofonu”

» koszty realizacji materiału zależą 
od wielu czynników (zależnych od 
potrzeb zamawiającego), dlatego 
są ustalane indywidualnie

Wywiad lub materiał wizerunkowo 
– promocyjny 
(w technice audio)

Rozmowa z Tadeuszem Kowalskim, prezesem firmy Rozmowa z Tadeuszem Kowalskim, prezesem firmy 
Exossps Sp. z o.o. produkującej ekologiczne okna Exossps Sp. z o.o. produkującej ekologiczne okna 
PCVPCV

Do mikrofonu Kuriera GarwolińskiegoDo mikrofonu Kuriera Garwolińskiego



» materiał może być zrealizowany 
w formie wywiadu z prezesem 
(właścicielem) lub prezentacji 
firmy przez prezesa

» materiał jest publikowany w 
portalu kuriergarwoliński.pl            
w bloku newsowym „Ciekawe 
tematy”

» koszty realizacji materiału ujęte 
są w standardowym cenniku 
portalu kuriergarwoliński.pl

Wywiad lub materiał wizerunkowo – 
promocyjny 
(materiał redakcyjny)



Pop-up
(Strona główna)



double header super box
(Strona główna, podstrony)



navigator super box
(Strona główna)



rectangle super box
(Strona główna)



news / sport
suquare box
(Strona główna)



big square 
super box
(Strona główna)



puzzle 
box
(strona główna)



navigator box
(podstrony newsowe, podstrony ogłoszeń, 
katalog firm)



content box
(podstrony newsowe)



rectangle box
(podstrony newsowe,
podstrony ogłoszeń,
katalog firm,
informator)



wpis do bazy firm
(podstrony > bazy firm)

Warianty:

• wpis podstawowy (nazwa firmy, 
adres, telefon i e-mail)
• logo
• adres WWW
• wyróżnienie tłem
• pozycjonowanie w wynikach 
(o kolejności w danej kategorii 
decyduje kolejność zgłoszeń)



inter 
announcement 
box 
(podstrony ogłoszeń)



Podstawowa oferta 
promocyjno – reklamowa

Kuriera Garwolińskiego

ważna do dnia 31 grudnia 2021 r.



Strona główna  
(cennik podstawowy)

typ banera rozmiar Cena powierzchni reklamowej 
za tydzień (netto)

pop-up (wyskakujące okienko) 600x400 216 zł

double header super box 800x300 380 zł 

navigator super box 500x120 170 zł 

big square super box 700x200 150 zł 

 rectangle super box 270x270  160 zł



Strona główna  
(cennik podstawowy)

typ banera rozmiar Cena powierzchni reklamowej 
za tydzień (netto)

news square  box 450x200   130 zł 

sport square  box 450x120 130 zł 

puzzle  box 300x120 50 zł 

double puzzle  box 610x120 80 zł 

publikacja artykułu sponsorowanego 220 zł 



typ reklamy
Cena powierzchni reklamowej

za tydzień (netto)

Materiał audio-video (blok multimedialny) 500 zł 

Materiał audio (blok multimedialny) 250 zł

Strona główna
(cennik podstawowy)



Podstrony newsowe  
(cennik podstawowy)

typ banera rozmiar Cena powierzchni 
reklamowej za tydzień (netto)

header super box 800x150 130 zł 

navigator box 800x150 130 zł 

rectangle box 300x250 160 zł 

content box 500x120 100 zł 



Podstrony baza firm 
 (cennik podstawowy)

typ banera rozmiar Cena powierzchni 
reklamowej za tydzień (netto)

header super box 800x150 130 zł 

navigator box 800x150 115 zł 

rectangle box 300x250 115 zł 



typ wpisu do bazy firm
Cena powierzchni 
reklamowej za rok 

(netto)

Wpis podstawowy (nazwa firmy, adres, telefon i e-mail) gratis

Logo 19 zł

adres WWW 19 zł

Wyróżnienie tłem 39 zł

Pozycjonowanie w wynikach (o kolejności wśród 
pozycjonowanych firm decyduje kolejność zgłoszeń) 80 zł

Podstrony baza firm 
(cennik podstawowy)



typ banera rozmiar Cena powierzchni reklamowej 
za tydzień (netto)

header super box 800x150 115 zł

navigator box 800x150 115 zł 

rectangle box 300x250 109 zł 

inter announcement box 500x140 100 zł 

Podstrony ogłoszenia 
(cennik podstawowy)



Usługi dodatkowe 
(cennik podstawowy)

Usługa Cena za usługę 
(netto)

Wywiad lub artykuł sponsorowany (tekst) - przygotowanie 175 zł

Emisja artykułu na facebook'u 35 zł

Wywiad lub materiał promocyjno-wizerunkowy (w technice audio-
video) – przygotowanie (cena ustalana indywidualnie) od 500 zł

Wywiad lub materiał promocyjno-wizerunkowy (w technice audio) – 
przygotowanie (cena ustalana indywidualnie) 250 zł

Opracowanie banera „zwykłego” 80 zł

Opracowanie banera HTML5
160 zł



Usługi dodatkowe 
(cennik podstawowy)

Usługa Cena za usługę 
(netto)

We współpracy z naszymi partnerami biznesowymi świadczymy – 
usługi experckie w zakresie komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej:

Ceny są ustalane 
indywidualnie

Consulting w zakresie systemu identyfikacji wizualnej (corporate identity) j.w.

Consulting w zakresie komunikacji i public relations j.w.

Consulting w zakresie strategii marketingowej (mix marketing) j.w.

Consulting w zakresie budowy (lub optymalizacji) efektywnej komunikacji  
poprzez firmowe strony internetowe (badanie potrzeb, wizual, struktura treści, 
zawartość, intuicyjność oraz ergonomia, badanie skuteczności zrealizowanych 
zmian)

j.w.



Wielkość możliwego do 
uzyskania rabatu zależy 
od wartości zamówienia

(rabaty nie dotyczą specjalnych 
pakietów promocyjno – 

reklamowych)

Rabat

powyżej 500 zł netto 5 %

powyżej 1 000 zł netto 10 %

powyżej 1 500 zł netto 15 %

powyżej 2 000 zł netto 20 %

Dla stałych klientów możliwe 
są dodatkowe specjalne 

upusty cenowe
n.d.

Rabaty
(cennik podstawowy)



Dziękujemy za poświęcony czas 
oraz zapraszamy do współpracy.

Z przyjemnością udzielimy odpowiedzi 
na wszelkie dodatkowe pytania.

Osoba upoważniona do reprezentacji firmy w sprawach 
handlowych: 

Adrian Stoń

tel.: 795-405-644
e-mail: reklama@kuriergarwolinski.pl
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