
Cennik obowiązuje od 1 stycznia 2016 Ceny CPM / za 1000 odsłon

Witryna
UU/RU 

miesięcznie
PV miesięcznie

UU/RU 

tygodniowo
PV tygodniowo Źródło danych

Billboard 

750x100

Medium 

Rectangle 

300x250

Double 

billboard 

750x200

Expand/scroll 

billboard

PUSH billboard 

750x100 ->300

Expand / scroll 

Double 

billboard

Tripple 

billboard       

750 x 300

Halfpage 

300x600

Wideboard 

940x300 / 

970x300

Double 

billboard 

VIDEO/FX 

750x200

Medium 

Rectangle 

VIDEO/FX

BrandMark 

+ baner lub 

billboard

TopLayer 

+ baner lub 

billboard

Fullpage 

Toplayer + 

baner lub 

billboard

Screening

GIF/JPG/FLASH GIF/JPG/FLASH GIF/JPG/FLASH FLASH FLASH FLASH GIF/JPG/FLASH GIF/JPG/FLASH GIF/JPG/FLASH
szczegółowe 

wymagania

szczegółowe 

wymagania
FLASH FLASH FLASH

szczegółowe 

wymagania

45 kB 45 kB 55 kB 40 kB 45 kB 45 kB 65 kB 85 kB 85 kB 40 kB 40 kB 40 kB

Ceny nie zawierają podatku VAT

Reklama FLASH

Kreacja musi spełniać wymagania zawarte w tabeli. Materiały należy przygotować w wersji Adobe Macromedia Flash 7 lub niższej. W 

kreacji musi zostać zastosowany clickTagiem według specyfikacji dla OpenX.   

Reklama FX

To standardowy baner flash w wersji Adobe Macromedia Flash 7 lub niższej  z clickTagiem według specyfikacji OpenXa   W banerze 

powinna być też zaszyta ścieżka do filmu w formacie FLV. Jeśli film ma być emitowany z serwera eBobas.pl: 

http://ebobas.pl/flash/flv/billboard.flv  Baner będzie sam odtwarzał wewnątrz siebie filmik. 

150,00 zł 180,00 zł

Sąsiedzi Sp. z o.o.
ul. Żytnia 16 lok. 14

01-014 Warszawa

NIP: 5272585448, REGON: 63041100098

120,00 zł 120,00 zł 120,00 zł 120,00 zł120,00 zł60,00 zł 90,00 zł 90,00 zł 90,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł
209 060 790 531 52 109 174 931

Google Analytics 

01.2016



Sąsiedzi Sp. z o.o.
ul. Żytnia 16 lok. 14

01-014 Warszawa

NIP: 5272585448, REGON: 63041100098

Cennik obowiązuje od 1 stycznia 2016 Ceny CPM / za 1000 odsłon

CPM wielkość bazy STAWKA MIESIĘCZNA wielkość bazy

Ceny nie zawierają podatku VAT

Opcja targetowanie + 20%

Istnieje możliwość skorzystania ad serwera eBobas.pl i wygenerowania raportu z kampanii przez portal.  

Do każdej formy reklamowej należy dołączyć adres URL, pod który ma kierować baner / grafika  oraz  kody 

zliczające kampanię. 

150 zł

Specyfikacja

Baner JPG 

px160x400

* Osobisty Interaktywny Kalendarz Ciąży rozsyłany w 

każdy poniedziałek do użytkowniczek ciężarnych, które 

założyły i prowadzą OIKC i/lub zapisały się do 

cotygodniowego newslettera inforującego o bieżącym 

tygodniu ich ciąży.  

NEWSLETTER OIKC*

400 zł 800

HTML do 100 kB

+

JPG max. 

px626x500

Specyfikacja
MAILING REKLAMOWY

Witryna

45 000



Cennik obowiązuje od 1 stycznia 2016

CENA* SZCZEGÓŁY

500 zł

Fotoartykuł z zajawką na SG (Polecamy), zajawką automatyczną 

"Najnowsze" w prawej szpalcie na ROS bez forum, zajawka "Koniecznie 

przeczytaj" na forum 

800 zł

Artykuł tekstowy z galerią max. 3 zdjęć, z zajawką na SG (Polecamy), 

zajawką automatyczną "Najnowsze" w prawej szpalcie na ROS bez forum, 

zajawka "Koniecznie przeczytaj" na forum

Ceny nie zawierają podatku VAT

*Ceny dotyczą emisji tygodniowej. Emisję miesięczną uzgadniamy bezpośrednio. 

Artykuł sponsorowany to treść napisana na dowolnie wybrany temat związany 

z usługami czy produktami oferowanymi przez Klienta. Artykuł publikowany jest 

w standardowym formacie w jakim pokazują się treści w portalu, w polu "Autor" 

widnieje oznaczenie "artykuł sponsorowany".

Do publikacji należy przekazać: treść artykułu w formie edytowalnej, nie więcej 

niż 10 tys. znaków ze spacjami oraz zdjęcia JPG (max. 3 szt.) o wadze nie 

większej niż 1 MB. Należy także dołączyć zdjęcie do zajawki w formie JPG 

px385x250 oraz treść nie większą niż 160 znaków ze spacjami. 

Fotoartykuł to publikacja prezentująca zdjęcia z krótkimi opisami. Należy 

dostarczyć: tytuł artykułu, treść wstępniaka do 800 znaków ze spacjami, pakiet 

zdjęć w formacie JPG i o wadze nie większej niż 1 MB każde, wraz z podpisami 

max. 550 znaków ze spacjami. 

ARTYKUŁ SPONSOROWANY 
Witryna


