
Reklama w portalach 
branżowych BMP

formy, cennik i warunki emisji



Dlaczego warto promować się
w internecie?

Ponad połowa ludzkości na świecie ma dostęp do internetu. 

W Europie z internetu korzysta już 75%.

Miesięcznie średnio ludzie spędzają ponad 30 godzin w sieci.



Dlaczego warto 
z nami współpracować?

W 2015 r. nasze serwisy odwiedziło 400 tys. unikalnych użytkowników. 
Odnotowaliśmy milion odsłon. 

Na naszych fanpage lubi nas prawie 5000 osób.

Do naszych odbiorców docieramy m. in. poprzez regularnie wysyłany 
newsletter. Każdego tygodnia wysyłamy go do ponad 
10 tysięcy osób.

Posiadamy ponad 20-letnie doświadczenie w mediach branżowych. 
Z nami nie trafiasz do przypadkowego odbiorcy. 
Z nami trafisz do ludzi z branży.



Reklama na naszych portalach
to nie tylko bannery

To także:

• artykuły sponsorowane publikowane na portalu,

• artykuły sponsorowane publikowane dodatkowo na naszych fanpage’ach,

• artykuły sponsorowane publikowane dodatkowo w naszym newsletterze,

• wywiady z przedstawicielami firmy,

• wypowiedzi przedstawicieli firmy publikowane w dziale Zdaniem eksperta,

• fotogalerie,

• publikacja logo na stronie głównej w miejscu dedykowanym dla PARTNERA SERWISU,

• informacja w naszym newsletterze,

• reklama w naszym newsletterze,

• dedykowany boks,

• produkt tygodnia,

• polecane firmy.



WIDOK STRONY GŁÓWNEJ

Cennik



WIDOK STRONY GŁÓWNEJ

Cennik



DOSTĘPNE PAKIETY BRĄZOWY SREBRNY ZŁOTY
PARTNER
SERWISU

Po co?
By poznać możliwości portalu 

i zaistnieć w internecie

By skutecznie zwiększyć 

rozpoznawalność i ruch na 

swojej stronie

By skutecznie pozyskać 

klientów i dotrzeć do 

szerokiego grona 

odbiorców

Prestiżowa forma promocji. 

Maksymalne promowanie 

przeznaczone dla liderów 

branży

Baner
Rodzaj Baner 1 na stronie głównej 

Baner główny na stronie 

głównej

Baner główny na stronie 

głównej

Baner na podstronach z 

artykułami

Baner główny na stronie 

głównej

Baner na podstronach z 

artykułami

Czas wyświetlania 1 miesiąc 1 miesiąc 1  miesiąc 1 miesiąc

Informacja o produkcie / usłudze
materiał w dziale Aktualności 

na temat produktu, usługi itp.

materiał w dziale 

Aktualności na temat 

produktu, usługi itp.

materiał w dziale 

Aktualności na temat 

produktu, usługi itp.

materiał w dziale 

Aktualności na temat 

produktu, usługi itp.

Liczba materiałów 1 3 5 12

Wypowiedź eksperta lub 

wywiad / artykuł 

sponsorowany

Rodzaj materiału X
wypowiedź przedstawiciela 

w dziale Zdaniem eksperta

wypowiedź przedstawiciela 

/artykuł sponsorowany

wypowiedź przedstawiciela  

/ artykuł 

sponsorowany/wywiad 

sponsorowany publikowany 

na portalu

Promocja w 

newsletterze
X X Tak Tak

Informacja w newsletterze o firmie X X X Tak

Wyświetlanie logo z linkiem do strony 

internetowej firmy
X X X

Na stronie głównej i każdej 

podstronie portalu przez 12 

miesięcy !!!

Cena netto 600 zł 1200 zł 2000 zł 6000 zł



Skontaktuj się z nami

Interesuje Cię indywidualna oferta lub skorzystanie z usług 

w kilku serwisach branżowych Grupy BMP? 

Skontaktuj się z naszym DZIAŁEM HANDLOWYM.

http://www.kierunekbmp.pl/artykul,9019,kontakt.html#dzial-handlowy_4



