
Oferta reklamowa 

 

Portal Pomorski Futbol - www.pomorskifutbol.pl 

Pomorski Futbol na najpopularniejszy portal piłkarski w województwie pomorskim. średnio 

odwiedza nas miesięcznie nawet 50-60 tysięcy unikalnych użytkowników. Notujemy ok. 1,5 - 2 

milionów odsłon w miesiącu. 

Odwiedzają nas przede wszystkim: 

 kibice 

 zawodnicy 

 trenerzy 

 sędziowie 

 rodzice zawodników juniorów 

 działacze klubowi 

 samorządowcy 

Reklama na Pomorskim Futbolu to pewność dotarcia ze swoją oferta do środowiska piłarskiego w 

całym województwie pomorskim. 

Naszą Ofertę kierujemy w szczególności do 

 klubów piłkarskich 

 akademii piłkarskich 

 firm wynajmujących obiekty sportowe 

 organizatorów turniejów, meczów 

 stowarzyszeń i fundacji 

 pozostałych osób i firm 

Zapraszamy do współpracy - szczegółowa oferta dla reklamodawców znajduję się poniżej 

 

 

 

 

 



 

 

Proponowane formy reklamy: 

1. Baner POP-UP 

2. Baner główny na wszystkich podstronach 

3. Banery na podstronach - rozgrywki 

4. Artykuł sponsorowany 

5. Pakiety 

Statystyki odwiedzin: 

Przykładowe statystyki – październik 2016 

 

 



1. Baner POP-UP 

1 wyświetlenie na sesję, maksymalne wymiary: 900x600 px 

Szacowana ilość odsłon w 1 dzień (od 5 do 15 tysięcy( 

 

 

Cena za 1 dzień emisji 

Dzień Cena 

Poniedziałek - piątek 100 zł 
Sobota – niedziela (*) 200 zł 

 

* dotyczy dni, w których odbywają się rozgrywki ligowe 

 



2. Baner główny na wszystkich podstronach 

Maksymalnie 3 banery w rotacji, rozmiar 930x300px 

Czas emisji Cena 

7 dni 400 zł 
14 dni 600 zł 

30 dni 1000 zł 
 

Szacowana ilość odsłon przez 30 dni przy 3 banerach: ok. 400 - 500 tysięcy. 

3. Banery na podstronach – rozgrywki 

 

Baner pod tabelą 
- miejsce na wyłączność, maksymalny rozmiar 750x300px 

- szacowana ilość odsłon -  700 tys. odsłon/ miesiąc 

Czas emisji Cena 

7 dni 300 zł 
14 dni 500 zł 

30 dni 700 zł 
Baner w terminarzu  
- miejsce na wyłączność, maksymalny rozmiar 750x300px 

- szacowana ilość odsłon -  700 tys. odsłon/ miesiąc 

Czas emisji Cena 

7 dni 300 zł 
14 dni 500 zł 

30 dni 700 zł 
Baner pod menu 
- miejsce na wyłączność, maksymalny rozmiar 160x600px 

Czas emisji Cena 
7 dni 200 zł 

14 dni 350 zł 

30 dni 500 zł 



 



4. Artykuł sponsorowany 

- gwarancja 7 dni na stronie głównej 

- publikacja na Facebooku Pomorski Futbol (ponad 7000 like’ów) 

- możliwość dołączenia galerii zdjęć  

- na życzenie - brak możliwości komentowania artykułu 

Koszt artykułu sponsorowanego: 400 zł 

 

5. Pakiety 

Artykuł sponsorowany + dowolny baner 20 % zniżki 
 

Przy współpracy dłuższej niż 2 miesiące możliwość negocjacji cen 

 

Uwaga: Powyższe ceny obejmują tylko emisję reklamy. Materiały graficzne należy 

przygotować we własnym zakresie lub za dodatkową opłatą: 

 Baner statyczny (JPG, PNG) – 100 zł 

 Baner animowany (HTML5) – 200 zł 

 

Zapraszamy do współpracy! 

 

Szczegółowe informacje: tel. 509-607-734 

e-mail: info@pomorskifutbol.pl 

 


