
 

 

 

 

Oferta promocji  
 

 



Przede wszystkim: dlaczego warto? 

- bo każdego miesiąca czyta nas blisko 40 tysięcy internautów – i są to tzw. 

realni użytkownicy, którzy rzeczywiście wchodzą na stronę, a nie są tylko biernymi odbiorcami  

- wśród naszych czytelników przeważają mieszkaocy Kielc i województwa 

świętokrzyskiego, oczywiście ze względu na lokalną tematykę poruszanych artykułów 

- czytają nas osoby w różnym wieku – od 18 lat do 70 lat – ze względu na formę portalu (informacyjny, a nie rozrywkowy) 

niewielką grupę tworzą internauci niepełnoletni 

- czytelnikami serwisu są osoby o różnej majętności – od studentów, poprzez klasę średnią do biznesmenów, 

menedżerów i dyrektorów spółek  - bo sportem interesuje się wiele osób, bez względu na statut społeczny 

- bo CKsport to wbrew pozorom nie tylko sport – ze względu na fakt, iż Korona Kielce jest klubem mocno uwikłanym w politykę, 

do naszego portalu trafiają nawet ci kielczanie, którzy tą dyscypliną niezbyt się interesują – ale ciekawi ich to, jak wygląda sytuacja w klubie 

utrzymywanym z pieniędzy podatników. Nie bez przyczyny to właśnie te artykuły cieszą się największym zainteresowaniem, a nasze relacje z 

sesji Rady Miasta zawsze biją rekordy oglądalności. 

- poprzez sumienną i uczciwą pracę dziennikarzy CKsportu od 2009 roku (to już 7 lat!), zyskaliśmy szacunek oraz zaufanie 

czytelników – jesteśmy wiarygodni, i tak też odbierani są nasi partnerzy i reklamodawcy, czego 

efekty odczuwaliśmy już wielokrotnie. 

I dlatego zachęcamy Paostwa do zapoznania się z naszą wyborczą ofertą promocyjną. 



Witamy Paostwa na stronie głównej. 

To wizytówka portalu – źródło najważniejszych informacji ze wszystkich 

dyscyplin.  

To miejsce, od którego niemal każdy czytelnik zaczyna swoją codzienną 

wędrówkę po naszym serwisie. 

Proponujemy Paostwu szereg możliwości reklamowych w tej witrynie, 

poprzez banery graficzne (w formacie JPG, GIF albo Flash). 

Oferujemy reklamę czasową – minimalny okres to tydzieo, maksymalny – 

miesiąc. 

 

Ceny za poszczególne banery: 

 1 tydzieo 2 tygodnie 3 tygodnie 4 tygodnie 

Reklama nr 1 150 zł* 250 zł 350 zł 450 zł 

Reklama nr 2 150 zł 199 zł 299 zł 399 zł 

Reklama nr 
3, 4 itd. 

99 zł 150 zł 199 zł 299 zł 

 

* ceny netto, do każdej należy doliczyd 23% VAT (w całej ofercie) 

 



Ze strony głównej przechodzimy do 

konkretnej informacji. 

Jesteśmy w dziale „Korona Kielce” – w newsie dotyczącym nowego transferu 

klubu. 

To kolejna forma promocji w serwisie, tym razem poprzez jedną z dyscyplin 

bądź jeden z zespołów. Najwięcej odbiorców przyciągają oczywiście działy: 

Korona i Vive. 

Taka reklama będzie widoczna w każdej wiadomości o danej dyscyplinie lub 

zespole, a także na stronie wybranej kategorii (czyli np. 

www.cksport.pl/korona). 

W tej opcji dochodzi bardzo ciekawa propozycja reklamy (patrz: Reklama nr 

2 i nr 3) pomiędzy treścią artykułu, a komentarzami, które cieszą się 

ogromnym zainteresowaniem czytelników.  

Ceny za poszczególne banery: 

 1 tydz. 2 tyg. 3 tyg. 4 tyg. 

Reklama nr 1 150 zł 250 zł 350 zł 450 zł 

Reklama nr 
2,3 itd. 

99 zł 199 zł 299 zł 399 zł 

Reklama nr 
4,5 itd. 

49 zł 99 zł 150 zł 199 zł 

 



Oczywiście oferujemy także szerszą 

promocję. 

Jeżeli życzą sobie Paostwo, żeby informacja były widoczna w każdym dziale, 

w każdej informacji – jest to możliwe. Wówczas nieistotne jest, czy czytelnik 

interesuje się np. Koroną czy Vive – i tak dotrze do Paostwa baneru 

reklamowego. 

Każdego dnia w naszym portalu publikujemy od kilku do kilkunastu 

informacji. 

 

Ceny za poszczególne banery: 

 1 tydz. 2 tyg. 3 tyg. 4 tyg. 

Reklama nr 
1 

299 zł 599 zł 899 zł 1199 zł 

Reklama nr 
2-3 

250 zł 499 zł 750 zł 999 zł 

Reklama nr 
4,5 itd. 

199 zł 399 zł 599 zł 799 zł 

 

 

 



Zostao sponsorem meczu! 

Oferujemy także inne możliwości promocji Paostwa osoby – związane z 

konkretnymi wydarzeniami. 

Jedną z nich jest sponsoring jednego z wybranych meczów kieleckich 

zespołów. Nasi dziennikarze są obecni na wszystkich spotkaniach w Kielcach 

oraz zdecydowanej większości wyjazdowych meczów. 

Jeżeli zdecydują się Paostwo na tę opcję, to taka reklama będzie 

umieszczona w każdej wiadomości dot. danego spotkania pod hasłem 

„sponsor wyjazdu” lub „sponsor meczu”. 

Zarówno w materiałach przedmeczowych, jak i pomeczowych (konferencja 

prasowa, relacja, wypowiedzi itp.). 

 

 

Cena: 399 zł. 

 

 



Zostao sponsorem relacji NA ŻYWO! 

Oferujemy także taoszą opcję tj. zostania sponsorem relacji tekstowej na 

żywo z konkretnego wydarzenia. 

Takie relacje przyciągają duże grono odbiorców. Czytelnicy chwalą ich 

interesującą formę, bo oprócz najświeższych informacji, prezentujemy także 

zdjęcia na żywo, które dają szerszy obraz sportowego widowiska. 

Reklama będzie widoczna w dwóch miejscach: w informacji zachęcającej do 

śledzenia sprawozdania (obrazek po prawej), oraz w samej relacji na żywo 

(obrazek poniżej). 

 

 

 

 

         

Cena: 99 zł 



Artykuł sponsorowany, czyli zaprezentuj 

szerzej swoją osobę. 

Zdajemy sobie sprawę z faktu, że niekiedy zwykły baner graficzny nie 

wystarczy. Niektórzy chcą szerzej przedstawid swoją osobę – dokonania, 

plany, program wyborczy itp. 

Można to uczynid poprzez umieszczenie w serwisie osobnego artykułu. 

 



Taki artykuł będzie miał formę podobną do pozostałych, redakcyjnych informacji portalowych tj. na górze informacji znajdzie się zdjęcie, dalej 

tytuł reklamy oraz jej treśd. Zupełnie tak, jak na załączonym obok przykładzie. 

Do informacji czytelnik będzie mógł dotrzed ze strony głównej. Gwarantujemy, że będzie ona widoczna tam przez co najmniej kilka dni. Na 

stronie głównej umieszczony będzie tytuł, wstęp oraz zdjęcie. Resztę czytelnik pozna po „kliknięciu” w daną informacje. 

Co może się w znaleźd w takiej informacji?  

Właściwie wszystko! Czyli na przykład: tekst, zdjęcia, logo, odnośniki do strony www i konta na Facebooku, mapa, filmy wideo itd.  

 

Cena: 399 zł 

 

Uwaga! Ustawa o prawie prasowym nakazuje wydawcom oddzielanie treści redakcyjnych od reklamowych, dlatego każda reklama będzie 

musiała byd umieszczona z adnotacją „Artykuł sponsorowany”. 

 

 

 

 

 

 



Bądź widoczny jeszcze lepiej! 

 

Istnieje także możliwośd wyróżnienia Paostwa informacji na 

stronie głównej. Przez 24 godziny reklama zostanie umieszczona 

jako czwarta najważniejsza wiadomośd dnia – tak jak widad to na 

załączonym obok obrazku. 

 

Cena: 399 zł 

+ dodatkowa opłata: 99 zł 

 

 

 

 

 

 



Statystyki portalu 

Poglądowy miesiąc: kwiecieo 2017. 

W tym czasie odwiedziło nas blisko 40 tys. unikalnych użytkowników.  

 

 



Najczęstsze pytania i odpowiedzi 

 

Czy usługa jest fakturowana? 

Oczywiście tak, jesteśmy czynnym płatnikiem VAT. Na każdą reklamę wystawiamy fakturę. 

 

Co jeśli nie potrafię zrobid reklamy graficznej samodzielnie? 

Wykonamy ją GRATIS! Potrzebujemy tylko niezbędnych materiałów tj. loga, zdjęd oraz tekstu. Reklama 

przygotowana przez nas zostanie dopuszczona do publikacji dopiero po zaakceptowaniu jej przez Paostwa. 

Realizujemy projekty graficzne w formacie JPG (stały obrazek) lub GIF (ruchomy). 

 

 

 

Zapraszam do współpracy 

Kinga Marcinkowska  

tel. 500 693 236 

mail: kinga.marcinkowska@ckmediagroup.pl  


