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Formaty i cennik
Dla naszych klietnów udzielamy atrakcyjnych rabatów. Przy dużych 
i długookresowych kampaniach reklamowych wspólnie z klientem  
dobieramy formy reklamy dostosowując się do budżetu i potrzeb klienta.

FORMY STANDARDOWE ROS
Nazwa Cena w zł

Billboard 750x100                                               100
Double billboard 750x200                                        100
Tripple billboard 750x300                                        120

Wideboard 970x200 130
Rectangle 300x250                                               80
Half page 300x600 130

Preroll 130

Dopłaty:
+25% za ograniczenie lokalizacji, w której ma zostać wyświetlana reklama
+25% za capping 

Możliwości niestandardowej 
kampanii reklamowej każdorazowo 

konsultowanie z Reklamodawcą
Wycena indywidualna

tel. 603 117 134

Artykuł sponsorowany 
(max. 2700 znaków ze spacjami) 9 500

+ 30% za opracowanie graficzne materiału
+ 50% za opracowanie merytoryczne materiału

Cennik obowiązuje od 01 stycznia 2023 roku. Do cen należy doliczyć należny podatek VAT.

+ 100% za video zaszyte w kreacji
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