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CENNIK I FORMY REKLAMY NA ROK 2016 

PolacywNI.uk - Polacy w Irlandii Północnej 

 

1. BANERY REKLAMOWE 

 Baner A - 728x90 px (£0.60 za 1 dzień) 

 Baner B - 336x280 px (£0.70 za 1 dzień) 

 Baner C - 336x280 px (£0.50 za 1 dzień) 

 

Oferty specjalne: 

 Baner A + B (£1.20 za 1 dzień) 

 Baner A + B + C (£1.60 za 1 dzień) 

 

Minimalny okres kampanii reklamowej - 14 dni 

Koszt kreacji banerów - £30 (cena za 2 banery A + B/C - £50) 

 

Podgląd strony głównej 
 

Podgląd strony artykułu 
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2. ARTYKUŁY SPONSOROWANE 

Jest to najlepsza i najskuteczniejsza forma reklamy w internecie, która w subtelny sosób 

reklamuje produkt czy markę. Artykuł sponsorowany widnieje na głównej stronie portalu 

(przez okres co najmniej 20 dni) jak również jest udostępniany na fanpage'u (ok. 1.2 tys. 

like'ów) i grupie Polacy w Irlandii Północnej na Facebook'u (ok. 6 tys. członków), profilu 

Google Plus oraz na Twitterze. 

 Treść artykułu napisana przez redakcję PolacywNI.uk - £160 

 Treść artykułu dostarczona przez reklamodawcę - £100 

 Treść artykułu dostarczona przez reklamodawcę (+ edycja tekstu przez redakcję 

PolacywNI.uk pod względem SEO) - £130 

Ważne - artykuł sponsorowany, raz opublikowany na stronach naszego portalu zostaje na 

zawsze dostępny w archiwum artykułów w dziale "Irlandia Północna". 

Ze względów SEO (Search Engine Optimisation) sugerujemy zlecenie edycji tekstu pod 

względem SEO redakcji PolacywNI.uk.  

 

3. WPIS DO KATALOGU POLSKICH FIRM 

Największy, najbardziej popularny i jedyny katalog(on-line) polskich firm w Irlandii Północnej. 

Koszt dodania wpisu: £0 

Utrzymanie wpisu: £3 na mies. (lub £30 na rok - 2 miesiące gratis) 

Wyróżnienie wpisu: £5 na mies. 

Wyróżnione wpisy firm w katalogu polskich firm są przypinane na samą górę listy wszystkich 

firm w katalogu, danej kategorii oraz na stronie głównej portalu. 

 

* WSZYSTKIE W/W CENY SĄ CENAMI BRUTTO 

 

 

 

 

 

 

PolacywNI.uk - Polacy w Irlandii Północnej 
 
Wydawca: Alexander E-commerce Consulting 
 

T (UK): +44 7522 909 141 
T (PL): +48 600 700 154  

E: info@polacywni.uk 
W: www.polacywni.uk 

 


