
 
 

Cennik Usług Reklamowych Portalu (obowiązuje od 21.04.2010 r.) 
 

PROMOCJA: Zamów u nas reklamę na okres minimum 4 tygodni, a dodatkowe 4 otrzymasz od nas GRATIS! 
Promocyjne 4 tygodnie możesz również wymienić na dodatkowe 10% wyświetleń w okresie pierwszych 4 tygodni wyświetlania Twojej reklamy. 

 
* Oznaczenie ”WSZYSTKIE STRONY” należy rozumieć jako wszystkie strony portalu lub strony na których występuje dany rodzaj reklamy. 

** Tylko na wyłączność (gwarancja 100% wyświetleń w danej lokalizacji)  

Podane ceny są cenami netto, do cen należy doliczyć 22% vat. 

 

DOSTĘPNE DZIAŁY PORTALU: Aktualności – Wiadomości, Sport, Kultura; Co jest grane?; Mapa; Katalog; Ogłoszenia.  

PRODUKCJA REKLAM: Cenny przygotowania bannerów statycznych zaczynają się już od 25 zł + vat! W przypadku zleceń na wykonanie bannerów w formacie flash 

ceny ustalane są indywidualnie. Materiały potrzebne do produkcji bannera dostarcza Zamawiający który również ponosi pełną odpowiedzialność za użycie ich w produkcji 

zamówionej formy reklamowej. Wszystkie prawa autorskie do wykonanych form reklamowych pozostają przy właścicielu Portalu Wirtualne Starachowice a ich 

wykorzystanie może odbywać się wyłącznie na stronach samego portalu. 
UWAGA: W każdym miejscu reklamowym istnieje możliwość emisji maksymalnie 10 bannerów reklamowych – nie dotyczy bannerów oznaczonych Tylko na wyłączność. 

Oznacza to, że Państwa banner będzie pojawiał się przynajmniej co dziesiąte otworzenie danej strony. Zamawiający ma możliwość zarezerwowania sobie 100% obecności 

w wybranym miejscu (100% zasięgu i 100% oglądalności) - wymaga to jednak indywidualnej konsultacji z nami oraz indywidualnej wyceny (co najmniej 10 x standardowa 

cena reklamy w danym miejscu). 

 

 
FORMA REKLAMY 

 

 
 

MIEJSCE WYŚWIETLANIA 

CENY ZA OKRES 1 TYGODNIA 

STRONA     
GŁÓWNA 

WYBRANY       
DZIAŁ 

WSZYSTKIE 
STRONY* 

Banner standardowy 468x60pix 
Waga [15kb] Formaty [JPG] [GIF] [FLASH] 

Pod blokiem Wiadomości 17,50 zł - - 

Pod blokiem Sport 10,00 zł - - 

Pod blokiem Kultura 15,00 zł - - 

Billboard 750x100 pix 
Waga [30kb] Formaty [JPG] [GIF] [FLASH] 

Zawsze na samej górze 25,00 zł 12,50 zł 50,00 zł 

Box Śródtekstowy 300x250 pix (Big) 
Waga [30kb] Formaty [JPG] [GIF] [FLASH] 

W treści artykułu - Aktualności - 9,00 zł - 

 

Box Śródtekstowy 300x100 pix (Small) 
Waga [18kb] Formaty [JPG] [GIF] [FLASH] 

W  treści artykułu - Aktualności - 8,00 zł - 

Double  Billboard 750x200 pix 
Waga [35kb] Formaty [JPG] [GIF] [FLASH] 

Zawsze na samej górze 45,00 zł 22,50 zł 90,00 zł 

Mini Banner 104x44pix 
Waga [10kb] Formaty [JPG] [GIF] 

Na samym dole strony - - 25,00 zł** 

Moduł Reklamowy 300x100 pix 
Waga [18kb] Formaty [JPG] [GIF] [FLASH] 

Pod blokiem Ostatnio na forum - strona 

główna oraz nad Najczęściej czytane - dział 

Aktualności 

18,00 zł 9,00 zł 22,50 zł 

Pod blokiem Ogłoszenia - strona główna oraz 

w dziale Aktualności nad Ogłoszeniami 
16,00 zł 8,00 zł 20,00 zł 

Navibox 300x250 pix 
Waga [30kb] Formaty [JPG] [GIF] [FLASH] 

Pod blokiem Co jest grane ? - Strona główna 

oraz nad Blokiem Ostatnio na forum - dział 

Aktualności 

24,00 zł 12,00 zł 30,00 zł 

Pasek Promo (Belka) 468x35 pix 
Waga [15kb] Formaty [JPG] [GIF] [FLASH] 

Blok Wiadomości 10,00 zł - - 

Blok Sport 5,00 zł - - 

Blok Kultura 10,00 zł - - 

Blok Katalog 5,00 zł - - 

Skyscraper 160x600pix 
Waga [25kb] Formaty [JPG] [GIF] [FLASH] 

Po prawej stronie w dziale - Co jest grane ?; 

Mapa ; Katalog ; Ogłoszenia. 
- 12,50 zł 25,00 zł 

Toplayer 400x300 pix 
Waga [20kb] Format [FLASH] 

Centralnie nad wszystkimi treściami stron 50,00 zł 25,00 zł 100,00 zł 

Watermark 300x300 pix – kafelka 
Waga [10kb] Formaty [JPG] [GIF] 

Pod wszystkimi treściami stron. Stanowi 

element tła portalu. 
200,00 zł** 150,00 zł** 250,00 zł** 



 
 

Cennik Usług Reklamowych Forum (obowiązuje od 21.04.2010 r.) 

 
PROMOCJA: Zamów u nas reklamę na okres minimum 4 tygodni, a dodatkowe 4 otrzymasz od nas GRATIS! 
Promocyjne 4 tygodnie możesz również wymienić na dodatkowe 10% wyświetleń w okresie pierwszych 4 tygodni wyświetlania Twojej reklamy. 
 

 
PRODUKCJA REKLAM: Cenny przygotowania bannerów statycznych zaczynają się już od 25 zł + vat! W przypadku zleceń na wykonanie bannerów w formacie flash 

ceny ustalane są indywidualnie. Materiały potrzebne do produkcji bannera dostarcza Zamawiający który również ponosi pełną odpowiedzialność za użycie ich w produkcji 

zamówionej formy reklamowej. Wszystkie prawa autorskie do wykonanych form reklamowych pozostają przy właścicielu Portalu Wirtualne Starachowice a ich 

wykorzystanie może odbywać się wyłącznie na stronach samego portalu. 
UWAGA: W każdym miejscu reklamowym istnieje możliwość emisji maksymalnie 10 bannerów reklamowych – nie dotyczy bannerów oznaczonych Tylko na wyłączność. 

Oznacza to, że Państwa banner będzie pojawiał się przynajmniej co dziesiąte otworzenie danej strony. Zamawiający ma możliwość zarezerwowania sobie 100% obecności 

w wybranym miejscu (100% zasięgu i 100% oglądalności) - wymaga to jednak indywidualnej konsultacji z nami oraz indywidualnej wyceny (co najmniej 10 x standardowa 

cena reklamy w danym miejscu). 

 

KONTAKT: 
 

Wirtualne Starachowice 

ul. Łysogórska 33 

27-200 Starachowice 

 

Tel.: (0) 600-117-900; Fax: (41) 260-53-34 

E-mail: reklama@wirtualnestarachowice.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     RODZAJ REKLAMY 
 

 

 
MIEJSCE WYŚWIETLANIA 

 
CENY ZA OKRES 1 TYGODNIA 

 
Billboard 750x100 pix 
Waga [30kb] Formaty [JPG] [GIF] [FLASH] 

 

 
 

Na samej górze strony lub pod pierwszym postem w wątku 37,50 zł 

Pod każdym 11 postem w wątku 10,00 zł 

Na samym dole strony 25,00 zł 


