
CENNIK REKLAM W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH WYDAWNICTWA 

WĘDKARSKI ŚWIAT NA ROK 2018/2019 

 

 

www.wedkarskiswiat.pl 

www.facebook.com/WedkarskiSwiat 

kanał Wędkarskiego Świata na YouTube 

 

Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT 23%. 

 

Rabaty dla banerów ustalamy indywidualnie. 

Podane ceny za banery rozliczane są w okresach 30 dniowych. 

Za wszelkie działania na kanałach internetowych Wędkarskiego Świata obowiązują wyłącznie 

przedpłaty. Reklamy przyjmujemy wyłącznie w formie elektronicznej. 

 

1. BANERY na portalu Wędkarski Świat 

- BANNER główny   580x400 PX   1000 zł 

Forma graficzna statyczna bądź animowana: JPG, GIF, PNG max 100kb 

- BANNER średni     600x250 PX      900 zł 

Forma graficzna statyczna bądź animowana: JPG, GIF, PNG max 70kb 

- BANNER mały       300x250 PX      800 zł 

Forma graficzna statyczna bądź animowana: JPG, GIF, PNG max 50 kb 

 

2. Inne formy promocji na portalu Wędkarski Świat 

 

Dla dystrybutorów i producentów 

- Artykuł sponsorowany z promocją na FB (minimum 3 publikacje), na portalu na 

artykuły zostają dożywotnio - maksymalna ilość znaków 10000, maksymalnie 10 zdjęć   2000 zł 

- Produkty – pakiety miesięczne po 5 produktów - opis do 2 tys. znaków plus zdjęcia   300 zł 

- Wizytówka firmy – abonament roczny – logo, adresy, telefony, strona, mail, www, 

FB opis do 5 tys. znaków   500 zł 

- Wizytówka marki – abonament roczny – logo, opis do 2 tys. znaków, zdjęcia 

maksymalnie 8 sztuk         500 zł 

http://www.wedkarskiswiat.pl/
http://www.facebook.com/WedkarskiSwiat
https://www.youtube.com/user/wedkarskiswiat7


 

Dla sklepów 

Super oferta dla sklepów internetowych 

- Wizytówka sklepu: logo, adresy, telefony , strona, mail, www, FB i opis do 5 tys. znaków 

oraz jedno zdjęcie - abonament roczny  500 PLN 

- Produkty miesiąca – gorące produkty pakiety miesięczne po 5 produktów, opis i zdjęcie  

      300 PLN 

 

3. Promocja na FB 

- Weekend z marką lub produktem   od 2000 PLN 

plus nagrody, 10 – 12 postów, akcja zakończona konkursem. 

- Tydzień z marką lub produktem   od 3000 PLN 

plus nagrody 25 postów, akcja zakończona konkursem. 

-  Konkurs marki lub produktu 4 do 5 postów       1000 PLN 

plus nagrody. 

 

4. Promocja na YT z publikacją na FB cena od 2000 PLN 

Jesteśmy także otwarci na wszelki inne propozycje promocji Państwa produktów w naszych 

mediach społecznościach. Nasz dział promocji i reklamy przygotuje dla Państwa indywidualną 

wycenę każdego pomysłu. 

 

5. Mailing do bazy WŚ – 2500 PLN 

 

 

 

 

 

mailto:s.goscimska@wedkarskiswiat.pl



