
 



 



  



 

RMS.1 Pakiet Złoty - Baner Typu TOP (rozmiar: 980x135 px) 
(nagłówkowy wyświetlający się na wszystkich stronach)  
- Baner środkowy – średni na str. głównej portalu (rozmiar: 460x238 px)  
- Baner boczny duży - w artykułach  (rozmiar: 220x400 px) 
- nieograniczona ilość artykułów na str. głównej portalu oraz naszym fb 
(w formie artykułów lub krótkich informacji na fb) 

799,00 

RMS.2 Pakiet Srebrny - Baner środkowy – średni na str. głównej portalu (rozmiar: 460x238 px) 
- Baner boczny średni - w artykułach  (rozmiar: 220x300 px) 
- Wyróżnienie graficzne w dziale kalendarz (rozmiar: 350x100 px) 
- Do 3 artykułów na stronie głównej portalu oraz naszym fb / m-c 
(w formie artykułów lub krótkich informacji na fb) 

699,00 

RMS.3 Pakiet Brązowy - Baner boczny mini - w artykułach  (rozmiar: 220x200 px) 
- Wyróżnienie graficzne w dziale kalendarz (rozmiar: 350x100 px) 
- Do 2 artykułów na stronie głównej portalu oraz naszym fb / m-c 
(w formie artykułów lub krótkich informacji na fb) 

499,00 

RMS.4 Artykuł promocyjny 1 Na stronie głównej i naszym fb 165,00 
RMS.5 Artykuł Promocyjny 2 Poza stroną główną, bez wpisu na naszym fb 99,00 

 

  



 

RSU.1 Pakiet Złoty - Baner Typu TOP (rozmiar: 980x135 px) 
(nagłówkowy wyświetlający się na wszystkich stronach)  
- Baner środkowy – średni na str. głównej portalu (rozmiar: 460x238 px)  
- Baner boczny duży - w artykułach  (rozmiar: 220x400 px) 
- nieograniczona ilość artykułów na str. głównej portalu oraz naszym fb 
(w formie artykułów lub krótkich informacji na fb) 

559,00 

RSU.2 Pakiet Srebrny - Baner środkowy – średni na str. głównej portalu (rozmiar: 460x238 px) 
- Baner boczny średni - w artykułach  (rozmiar: 220x300 px) 
- Wyróżnienie graficzne w dziale kalendarz (rozmiar: 350x100 px) 
- Do 3 artykułów na stronie głównej portalu oraz naszym fb / m-c 
(w formie artykułów lub krótkich informacji na fb) 

459,00 

RSU.3 Pakiet Brązowy - Baner boczny mini - w artykułach  (rozmiar: 220x200 px) 
- Wyróżnienie graficzne w dziale kalendarz (rozmiar: 350x100 px) 
- Do 2 artykułów na stronie głównej portalu oraz naszym fb / m-c 
(w formie artykułów lub krótkich informacji na fb) 

359,00 

RSU.4 Artykuł promocyjny 1 Na stronie głównej i naszym fb 155,00 
RSU.5 Artykuł Promocyjny 2 Poza stroną główną, bez wpisu na naszym fb 95,00 

 



 

RBI.1 Pakiet Złoty - Baner Typu TOP (rozmiar: 980x135 px) 
(nagłówkowy wyświetlający się na wszystkich stronach)  
- Baner środkowy – średni na str. głównej portalu (rozmiar: 460x238 px)  
- Baner boczny duży - w artykułach  (rozmiar: 220x400 px) 
- nieograniczona ilość artykułów na str. głównej portalu oraz naszym fb 
(w formie artykułów lub krótkich informacji na fb) 

499,00 

RBI.2 Pakiet Srebrny - Baner środkowy – średni na str. głównej portalu (rozmiar: 460x238 px) 
- Baner boczny średni - w artykułach  (rozmiar: 220x300 px) 
- Wyróżnienie graficzne w dziale kalendarz (rozmiar: 350x100 px) 
- Do 3 artykułów na stronie głównej portalu oraz naszym fb / m-c 
(w formie artykułów lub krótkich informacji na fb) 

399,00 

RBI.3 Pakiet Brązowy - Baner boczny mini - w artykułach  (rozmiar: 220x200 px) 
- Wyróżnienie graficzne w dziale kalendarz (rozmiar: 350x100 px) 
- Do 2 artykułów na stronie głównej portalu oraz naszym fb / m-c 
(w formie artykułów lub krótkich informacji na fb) 

299,00 

RBI.4 Pakiet Mini - Wyróżnienie graficzne w dziale kalendarz (rozmiar: 350x100 px) 
- Do 2 artykułów na stronie głównej portalu oraz naszym fb / m-c 
(w formie artykułów lub krótkich informacji na fb) 

155,00 

RBI.5 Artykuł promocyjny 1 Na stronie głównej i naszym fb 145,00 
RBI.6 Artykuł Promocyjny 2 Poza stroną główną, bez wpisu na naszym fb 80,00 
RBI.7 Relacja Filmowa - Relacje filmowe z zawodów – cena uzależniona od ustaleń 

indywidualnych 
od 1350,00 

RBI.8 Spikerka na zawodach - Spikerka z zawodów wraz z relacją zdjęciową i live z mety (dwie osoby) od 690,00 
 

  



 

RPI.1 Pakiet Złoty - Baner Typu TOP (rozmiar: 980x135 px) 
(nagłówkowy wyświetlający się na wszystkich stronach)  
- Baner środkowy – średni na str. głównej portalu (rozmiar: 460x238 px)  
- Baner boczny duży - w artykułach  (rozmiar: 220x400 px) 
- nieograniczona ilość artykułów na str. głównej portalu oraz naszym fb 
(w formie artykułów lub krótkich informacji na fb) 

395,00 

RPI.2 Pakiet Srebrny - Baner środkowy – średni na str. głównej portalu (rozmiar: 460x238 px) 
- Baner boczny średni - w artykułach  (rozmiar: 220x300 px) 
- Wyróżnienie graficzne w dziale kalendarz (rozmiar: 350x100 px) 
- Do 3 artykułów na stronie głównej portalu oraz naszym fb / m-c 
(w formie artykułów lub krótkich informacji na fb) 

295,00 

RPI.3 Pakiet Brązowy - Baner boczny mini - w artykułach  (rozmiar: 220x200 px) 
- Wyróżnienie graficzne w dziale kalendarz (rozmiar: 350x100 px) 
- Do 2 artykułów na stronie głównej portalu oraz naszym fb / m-c 
(w formie artykułów lub krótkich informacji na fb) 

239,00 

RPI.4 Pakiet Mini - Wyróżnienie graficzne w dziale kalendarz (rozmiar: 350x100 px) 
- Do 2 artykułów na stronie głównej portalu oraz naszym fb / m-c 
(w formie artykułów lub krótkich informacji na fb) 

95,00 

RPI.5 Artykuł promocyjny 1 Na stronie głównej i naszym fb 40,00 
RPI.6 Artykuł Promocyjny 2 Poza stroną główną, bez wpisu na naszym fb 35,00 
RPI.7 Relacja Filmowa - Relacje filmowe z zawodów – cena uzależniona od ustaleń 

indywidualnych 
od 1250,00 

RPI.8 Spikerka na zawodach - Spikerka z zawodów wraz z relacją zdjęciową i live z mety (dwie osoby) od 590,00 
 

 



 


