
OFERTA REKLAMOWA



Baner środkowy – duży
Rozmiar: 980×135 px
Reklama gra�czna umieszczana na górze strony głównej serwisu.
Zalety: Pierwsza rzeczą jaką zobaczy czytelnik wchodząc na stronę. Zapewnia wysoką 
oglądalność, pozwala na atrakcyjne kreacje. Idealny do budowania wizerunku.

Baner środkowy – średni
Rozmiar: 460×238 px
Nienachalna a zarazem skuteczna forma gra�czna
Zalety: Umiejscowienie w centralnym punkcie strony, pomiędzy najważniejszymi 
informacjami tygodnia w naturalny sposób koncentruje wzrok czytelnika i pozostaje w jego 
zasięgu na dłużej.

Baner boczny - duży
Rozmiar: 220×429 px
Gra�czny element wbudowany w strukturę strony w jej kolumnie.
Zalety: Umieszczone na wysokości najnowszych wpisów banery zapewniają większą 
oglądalność i dłuższy kontakt z odbiorcą.

Baner boczny - mały
Rozmiar: 220×175 px
Gra�czny element wbudowany w strukturę strony w jej kolumnie.
Zalety: Umieszczone na wysokości najnowszych wpisów banery zapewniają większą 
oglądalność i dłuższy kontakt z odbiorcą.

Artykuł promocyjny na głównej stronie portalu oraz na fb
Reklama w formie tekstu opisowego lub wywiadu na temat �rmy, produktów, zapowiedzi 
lub relacji z imprezy.
Zalety: Promocja na głównej stronie serwisu w dziale “POLECAMY”. Szczegółowe opisanie 
produktów podnosi wartość merytoryczną i wiarygodność przekazu.

Reklama na stronie głównej 
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Baner środkowy – średni
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Baner boczny 
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Artykuł promocyjny 
na głównej stronie portalu 



Baner w dziale kalendarz
Rozmiar: 220px × 115px
Reklama gra�czna umieszczana na górze strony w dziale kalendarz.
Zalety:  Pierwsza rzeczą jaką zobaczy czytelnik wchodząc na stronę. 
Zapewnia wysoką oglądalność, pozwala na atrakcyjne kreacje. Idealny do budowania wizerunku.

Wyróżnienie gra�czne imprezy w dziale kalendarz
Rozmiar: 350px × 70px
Reklama gra�czna umieszczana w kalendarzu imprez.
Zalety:  Pozwala na wyróżnienie imprezy w rocznym kalendarzu imprez.
Idealny do budowania wizerunku.

 

Baner w dziale artykuły
Rozmiar: 220x115px
Gra�czny element wbudowany w strukturę strony w jej prawej kolumnie.
Zalety: Umieszczone na wysokości wpisów banery 
zapewniają większą oglądalność i dłuższy kontakt z odbiorcą.

Baner w dziale kalendarz

Wyróżnienie gra�czne imprezy

Baner
 w dziale
 artykuły

Dodatkowe formy reklamy



 1. Cennik reklam marek sportowych*:

Baner środkowy – średni
Rozmiar: 460×238 px

Baner boczny – mały
Rozmiar: 220px × 175px

Baner środkowy – duży

Baner środkowy – średni

Baner boczny
 - duży

Baner boczny 
- mały

Artykuł promocyjny 
na głównej stronie portalu 

595 zł/m-c

- Baner 220x115px w artykułach
- Baner w dziale kalendarz
- Artykuł promocyjny marki na 
  stronie głównej portalu oraz na naszym fb

Kod Reklama Dodatkowo gratis Cena netto

RM.1

RM.2
Baner boczny – duży
Rozmiar: 220px × 429px 495 zł/m-cArtykuł promocyjny marki na stronie 

głównej portalu oraz na naszym fb

RM.3 395 zł/m-c
1 artykuł promocyjny marki na stronie 
głównej portalu oraz na naszym fb / m-c

RM.4

RM.5

RM.6

Baner w dziale kalendarz
Rozmiar: 220px × 115px 195 zł/m-c___________________

Artykuł promocyjny marki
na stronie głównej portalu
oraz na naszym fb

145 zł/art

Baner środkowy – duży
Rozmiar: 980×135 px

695 zł / m-c

___________________

- Baner 220x115px w artykułach
- Baner środkowy – średni lub 
  baner boczny – duży
- Baner w dziale kalendarz
- Artykuł promocyjny marki na 
stronie głównej portalu oraz na naszym fb

Dodatkowe zniżki:
– reklama powyżej 3 m-cy: RM.1, RM.2, RM.3, RM.6 – 10%
– reklama powyżej 5 m-cy: RM.1, RM.2, RM.3, RM.6 – 15%

* w przypadku współpracy na min. 12 miesięcy marka otrzymuje tytuł o�cjalnego partnera biegów górskich w danym roku.



2. Cennik reklam sklepów internetowych oraz usług dla sportowców:

Baner środkowy – średni
Rozmiar: 460×238 px

Baner boczny – mały
Rozmiar: 220px × 175px

Baner środkowy – duży

Baner środkowy – średni

Baner boczny
 - duży

Baner boczny 
- mały

Artykuł promocyjny 
na głównej stronie portalu 

245 zł/m-c

- Baner 220x115px w artykułach
- Baner w dziale kalendarz
- Artykuł promocyjny marki na 
  stronie głównej portalu oraz na naszym fb

Kod Reklama Dodatkowo gratis Cena netto

RS.1

RS.2
Baner boczny – duży
Rozmiar: 220px × 429px 195 zł/m-cArtykuł promocyjny marki na stronie 

głównej portalu oraz na naszym fb

RS.3 395 zł/m-c
1 artykuł promocyjny marki na stronie 
głównej portalu oraz na naszym fb / m-c

RS.4

RS.5

RS.6

Baner w dziale kalendarz
Rozmiar: 220px × 115px 125 zł/m-c___________________

Artykuł promocyjny marki
na stronie głównej portalu
oraz na naszym fb

145 zł/art

Baner środkowy – duży
Rozmiar: 980×135 px

395 zł / m-c

___________________

- Baner 220x115px w artykułach
- Baner środkowy – średni lub 
  baner boczny – duży
- Baner w dziale kalendarz
- Artykuł promocyjny marki na 
stronie głównej portalu oraz na naszym fb

Dodatkowe zniżki:
– reklama powyżej 3 m-cy: RS.1, RS.2, RS.3, RS.6 – 10%
– reklama powyżej 5 m-cy: RS.1, RS.2, RS.3, RS.6- 15%



 3. Cennik reklam biegów i innych imprez sportowych:

 
Baner środkowy – średni
Rozmiar: 460×238 px

Baner boczny – mały
Rozmiar: 220px × 175px

Baner środkowy – duży

Baner środkowy – średni

Baner boczny
 - duży

Baner boczny 
- mały

Artykuł promocyjny 
na głównej stronie portalu 

325 zł/m-c

- Baner 220x115px w artykułach
- Baner w dziale kalendarz
- Wyróżnienie gra�czne imprezy 
w dziale kalendarz

Kod Reklama Dodatkowo gratis Cena netto

RB.1

RB.2
Baner boczny – duży
Rozmiar: 220px × 429px 245 zł/m-c

- Wyróżnienie gra�czne imprezy 
  w dziale kalendarz
- Zapowiedź lub relacja z imprezy na
   stronie głównej portalu oraz na naszym fb

RB.3 175 zł/m-c
1 zapowiedź lub relacja z imprezy 
na stronie głównej portalu 
oraz na naszym fb

RB.4

RB.5

RB.6

Baner w dziale kalendarz
Rozmiar: 220px × 115px 90 zł/m-c___________________

Wyróżnienie gra�czne 
imprezy w dziale kalendarz

145 zł

Baner środkowy – duży
Rozmiar: 980×135 px

90 zł

___________________

- Baner 220x115px w artykułach
- Baner w dziale kalendarz
- Wyróżnienie gra�czne imprezy 
w dziale kalendarz

opłata jednorazowa 
emisja do rozegrania 
zawodów

Zapowiedź lub relacja
z imprezy na stronie głównej 
portalu oraz na naszym fb

___________________

RB.7 395 zł/m-c

Dodatkowe zniżki:
– reklama powyżej 3 m-cy: RB.1, RB.2, RB.3, RB.7 – 10%
– reklama powyżej 5 m-cy: RB.1, RB.2, RB.3, RB.7 – 20%



 4. Cennik reklam biegów i innych imprez sportowych objętych patronatem medialnym*:

Baner środkowy – średni
Rozmiar: 460×238 px

Baner boczny – mały
Rozmiar: 220px × 175px

Baner środkowy – duży

Baner środkowy – średni

Baner boczny
 - duży

Baner boczny 
- mały

Artykuł promocyjny 
na głównej stronie portalu 

179 zł/m-c

- Baner 220x115px w artykułach
- Baner w dziale kalendarz
- Wyróżnienie gra�czne imprezy 
  w dziale kalendarz
- Zapowiedź lub relacja z imprezy na stronie 
głównej portalu oraz na naszym fb

Kod Reklama Dodatkowo gratis Cena netto

RBP.1

RBP.2
Baner boczny – duży
Rozmiar: 220px × 429px 149 zł/m-c

- Wyróżnienie gra�czne imprezy 
  w dziale kalendarz
- Zapowiedź lub relacja z imprezy na
   stronie głównej portalu oraz na naszym fb

RBP.3 99 zł/m-c
3 x zapowiedź lub relacja z imprezy 
na stronie głównej portalu 
oraz na naszym fb

RBP.4

RBP.5

RBP.6

Baner w dziale kalendarz
Rozmiar: 220px × 115px 70 zł/m-c___________________

Wyróżnienie gra�czne 
imprezy w dziale kalendarz

95 zł

Baner środkowy – duży
Rozmiar: 980×135 px

45 zł

___________________

- Baner 220x115px w artykułach
- Baner w dziale kalendarz
- Wyróżnienie gra�czne imprezy 
w dziale kalendarz

opłata jednorazowa 
emisja do rozegrania 
zawodów

Zapowiedź lub relacja
z imprezy na stronie głównej 
portalu oraz na naszym fb

RBP.7 295 zł/m-c

Dodatkowe zniżki:
– reklama powyżej 3 m-cy: RBP.1, RBP.2, RBP.3, RBP.7 – 10%
– reklama powyżej 5 m-cy: RBP.1, RBP.2, RBP.3, RBP.7 – 20% 

Pierwsza zapowiedź i  relacja 

* UWAGA: biegi objęte patronatem zobowiązane są do zamieszczania na stronie głównej swojej 
strony internetowej loga Portalu BiegiGórskie.PL



Zapraszamy Państwa do dołączenia do grona sponsorów i  partnerów Ligi Biegów Górskich.

Liga Biegów Górskich to doskonale znana biegaczom klasy�kacja, która funkcjonuje od 2009 roku i przyczyniła się w dużej mierze do niesamowitego rozwoju popularności biegów 
górskich w Polsce oraz coraz większych sukcesów międzynarodowych naszych zawodników (w ostatnich latach np. 3 miejsce w Mistrzostwach Świata na Długim Dystansie Anny 
Celińskiej, 4 miejsce w Pucharze Świata Skyrunning Marcina Świerca, 5 miejsce w Pucharze Świata Skyruning Extreme Natalii Tomasiak, czy co roczne sukcesy naszych weteranów jak 
np. Mistrzostwo Świata Masters 2016 - Barbary Prymakowskiej).

Liga to ponad 150 zawodów w ciągu roku, rozgrywanych praktycznie we wszystkich zakątkach polskich gór i co roku przyciąga coraz większe 
grono miłośników sportów górskich.



Biuro Reklamy i Ogłoszeń:
tel. +48 501 430 748

e-mail: biuro@biegigorskie.pl


