
OFERTA REKLAMOWA



Baner środkowy – duży typu TOP
Rozmiar: 980×135 px
Reklama grafczna umieszczana na górze strony głównej i wszystkich podstron serwisu.
Zalety: Pierwszą rzeczą jaką zobaczy czytelnik wchodząc na stronę. Zapewnia wysoką 
oglądalność, pozwala na atrakcyjne kreacje. Idealny do budowania wizerunku.

Baner środkowy – duży
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.
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Baner w dziale kalendarz
Rozmiar: 220px × 113px
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: 220x113px
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
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Dodatkowe formy reklamy



 1. Cennik reklam marki (nie tylko sportowej):

- Baner środkowy – duży typu TOP na wszystkich stronach portalu (rozmiar: 980×135 px)
- Baner boczny duży - w artykułach nie sponsorowanych (rozmiar: 220x400 px)
- Baner w dziale kalendarz (220x113 px)
- Do 8 artykułów na stronie głównej portalu, fb (gwarancja minimum 30 tys. odbiorców posta) i instagramie
- Aktywny link do zapisów w dziale kalendarz

KOD NAZWA PAKIETU OPIS ŚWIADCZEŃ MIESIĘCZNYCH CENA NETTO

RMS.1

RMS.2

399 zł/m-c

- Baner środkowy – średni na stronie głównej portalu (rozmiar: 460x238 px)
- Baner boczny średni - w artykułach nie sponsorowanych (rozmiar: 220x300 px)
- Baner w dziale kalendarz (220x113 px)
- Do 4 artykułów na stronie głównej portalu, fb (gwarancja minimum 20 tys. odbiorców posta) i instagramie

RMS.3

299 zł/m-c

- Baner boczny duży na stronie głównej portalu (rozmiar: 220x429 px)
- Baner boczny mały - w artykułach nie sponsorowanych (rozmiar: 220x113 px)
- Baner w dziale kalendarz (220x113 px)
- Do dwóch artykułów na stronie głównej portalu, fb (gwarancja minimum 15 tys. odbiorców posta) i instagramie 

RMS.4

RMS.5

RMS.6

199 zł/m-c

Według 
indywidualnych 

ustaleń

PLATINUM

GOLD

SILVER

BRONZE

ART

PARTNER TECHNICZNY
Ligi Biegów Górskich

- Baner boczny mały na stronie głównej portalu (rozmiar: 220x175 px)
- Baner boczny mały - w artykułach nie sponsorowanych (rozmiar: 220x113 px)
- Jeden artykuł na stronie głównej portalu, fb i instagramie 

Artykuł na stronie głównej i naszym fb oraz Instagramie

- Wszystkie świadczenia z pakietu GOLD 
- Tytuł o�cjalnego Partnera Technicznego Ligi Biegów Górskich
- Całoroczne logo w programie ligowym racelog.pl
- Gwarancja wyłączności w swej branży
- Całoroczne logo wśród partnerów Polskich Biegów Górskich na stronie głównej portalu
- Dodatkowy baner w cotygodniowych artykułach podsumowujących ligę 
- Inne świadczenia po konsultacji

RMS.7 SPONSOR TYTULARNY
 Ligi Biegów Górskich 

- Wszystkie świadczenia z pakietu PLATINUM
- Tytuł o�cjalnego SPONSORA TYTULARNEGO Ligi Biegów Górskich
- Nazwa ligi w oparciu o markę sponsora
- Całoroczne logo w programie ligowym racelog.pl
- Gwarancja wyłączności w swej branży
- Całoroczne logo wśród partnerów Polskich Biegów Górskich na stronie głównej portalu
- Dodatkowy baner w cotygodniowych artykułach podsumowujących ligę 
- Inne świadczenia po konsultacji

699 zł/m-c

899 zł/m-c

Według 
indywidualnych 

ustaleń



2. Cennik reklam sklepów internetowych oraz usług:

- Baner środkowy – duży typu TOP na wszystkich stronach portalu (rozmiar: 980×135 px)
- Baner boczny duży - w artykułach nie sponsorowanych (rozmiar: 220x400 px)
- Baner w dziale kalendarz (220x113 px)
- Do 8 artykułów na stronie głównej portalu, fb (gwarancja minimum 30 tys. odbiorców posta) i instagramie
- Aktywny link do zapisów w dziale kalendarz

KOD NAZWA PAKIETU OPIS ŚWIADCZEŃ MIESIĘCZNYCH CENA NETTO

RSU.1

RSU.2

399 zł/m-c

- Baner środkowy – średni na stronie głównej portalu (rozmiar: 460x238 px)
- Baner boczny średni - w artykułach nie sponsorowanych (rozmiar: 220x300 px)
- Baner w dziale kalendarz (220x113 px)
- Do 4 artykułów na stronie głównej portalu, fb (gwarancja minimum 20 tys. odbiorców posta) i instagramie

RSU.3

199 zł/m-c

- Baner boczny duży na stronie głównej portalu (rozmiar: 220x429 px)
- Baner boczny mały - w artykułach nie sponsorowanych (rozmiar: 220x113 px)
- Baner w dziale kalendarz (220x113 px)
- Do dwóch artykułów na stronie głównej portalu, fb (gwarancja minimum 15 tys. odbiorców posta) i instagramie 

RSU.4

RSU.5 149 zł/m-c

PLATINUM

GOLD

SILVER

BRONZE

ART

- Baner boczny mały na stronie głównej portalu (rozmiar: 220x175 px)
- Baner boczny mały - w artykułach nie sponsorowanych (rozmiar: 220x113 px)
- Jeden artykuł na stronie głównej portalu, fb i instagramie 

Artykuł na stronie głównej i naszym fb oraz Instagramie

499 zł/m-c

799 zł/m-c



3. Cennik reklam biegów i innych imprez:

- Spikerka mety (z możliwością nagłośnienia po wcześniejszych ustaleniach) - za 1 dzień
- Relacje live, wywiady itp. na fb biegigorskie.pl lub pro�lu zleceniodawcy
- Pakiet foto (minimum 300 zdjęć z trasy i mety) - za 1 dzień
- Autorska relacja z zawodów na stronie głównej portalu, fb i instagramie
- Baner środkowy – duży typu TOP na wszystkich stronach portalu (rozmiar: 980×135 px)
- Baner boczny duży - w artykułach nie sponsorowanych (rozmiar: 220x400 px)
- Baner w dziale kalendarz (220x113 px)
- Wyróżnienie gra�czne w dziale kalendarz (350x100 px)
- Do 8 artykułów na stronie głównej portalu, fb (gwarancja minimum 30 tys odbiorców posta) i instagramie
- Aktywny link do zapisów w dziale kalendarz
- Podwyższenie kategorii ligowej biegu do kat. I jeśli posiada kat.II
- W przypadku promocji na okres minimum 2 miesięcy podwyższenie kategorii ligowej biegu do kat. S 
  jeśli posiada kat.I lub kat.II
- W przypadku promocji na okres minimum 4 miesięcy podwyższenie kategorii ligowej biegu do kat. M 
jeśli posiada kat.I lub kat.S

KOD NAZWA PAKIETU OPIS ŚWIADCZEŃ MIESIĘCZNYCH CENA NETTO

RB.1

- Pakiet foto (minimum 200 zdjęć z trasy i mety) - za 1 dzień
- Autorska relacja z zawodów na stronie głównej portalu, fb i instagramie
- Baner środkowy – duży typu TOP na wszystkich stronach portalu (rozmiar: 980×135 px)
- Baner boczny duży - w artykułach nie sponsorowanych (rozmiar: 220x400 px)
- Baner w dziale kalendarz (220x113 px)
- Wyróżnienie gra�czne w dziale kalendarz (350x100 px)
- Do 8 artykułów na stronie głównej portalu, fb (gwarancja minimum 20 tys odbiorców posta) i instagramie
- Aktywny link do zapisów w dziale kalendarz
- Podwyższenie kategorii ligowej biegu do kat. I jeśli posiada kat.II
- W przypadku promocji na okres minimum 2 miesięcy podwyższenie kategorii ligowej biegu do kat. S 
jeśli posiada kat.I lub kat.II
- W przypadku promocji na okres minimum 4 miesięcy podwyższenie kategorii ligowej biegu do kat. M 
jeśli posiada kat.I lub kat.S

PLATINUM EXTRA

PLATINUM PLUS 1899 zł/m-c

2999 zł/m-c

RB.2

RB.3 PLATINUM 

- Baner środkowy – duży typu TOP na wszystkich stronach portalu (rozmiar: 980×135 px)
- Baner boczny duży - w artykułach nie sponsorowanych (rozmiar: 220x400 px)
- Baner w dziale kalendarz (220x113 px)
- Wyróżnienie gra�czne w dziale kalendarz (350x100 px)
- Do 8 artykułów na stronie głównej portalu, fb (gwarancja minimum 10 tys. odbiorców posta) i instagramie
- Aktywny link do zapisów w dziale kalendarz
- Podwyższenie kategorii ligowej biegu do kat. I jeśli posiada kat.II
- W przypadku promocji na okres minimum 3 miesięcy podwyższenie kategorii ligowej biegu do kat. S 
jeśli posiada kat.I lub kat.II
- W przypadku promocji na okres minimum 5 miesięcy podwyższenie kategorii ligowej biegu do kat. M
 jeśli posiada kat.I lub kat.S

999 zł/m-c



KOD NAZWA PAKIETU OPIS ŚWIADCZEŃ MIESIĘCZNYCH CENA NETTO

RB.4

299 zł/m-c

- Baner środkowy – średni na stronie głównej portalu (rozmiar: 460x238 px)
- Baner boczny średni - w artykułach nie sponsorowanych (rozmiar: 220x300 px)
- Baner w dziale kalendarz (220x113 px)
- Wyróżnienie gra�czne w dziale kalendarz (350x100 px)
- Do 5 artykułów na stronie głównej portalu, fb (gwarancja minimum 10 tys. odbiorców posta)  i Instagramie
- Podwyższenie kategorii ligowej biegu do kat. I jeśli posiada kat.II
- W przypadku promocji na okres minimum 4 miesięcy podwyższenie kategorii ligowej biegu do kat. S jeśli posiada kat.I

149 zł/m-c

- Baner boczny duży na stronie głównej portalu (rozmiar: 220x429 px)
- Baner boczny mały - w artykułach nie sponsorowanych (rozmiar: 220x113 px)
- Baner w dziale kalendarz (220x113 px)
- Wyróżnienie gra�czne w dziale kalendarz (350x100 px)
- Do dwóch artykułów na stronie głównej portalu, fb i instagramie na miesiąc
- Podwyższenie kategorii ligowej biegu do kat. I jeśli posiada kat.II
- W przypadku promocji na okres minimum 5 miesięcy podwyższenie kategorii ligowej biegu do kat. S jeśli posiada kat.I

99 zł/m-c

GOLD

SILVER

BRONZE

ART

- Baner boczny mały na stronie głównej portalu (rozmiar: 220x175 px)
- Baner boczny mały - w artykułach nie sponsorowanych (rozmiar: 220x113 px)
- Wyróżnienie gra�czne w dziale kalendarz (350x100 px)
- Jeden artykuł na stronie głównej portalu, fb i instagramie na miesiąc
- Podwyższenie kategorii ligowej biegu do kat. I jeśli posiada kat.II

- Artykuł na stronie głównej i naszym fb oraz Instagramie

399 zł/m-c

699 zł/m-c

RB.5

RB.6

RB.7 MINI - Wyróżnienie gra�czne w kalendarzu (rozmiar: 350x100 px)

RB.8

RB.9

RB.10

RB.11

FILM - Relacje �lmowe z zawodów – cena uzależniona od ustaleń indywidualnych od 1799 / dzień

FOTO - Relacje foto z zawodów (minimum 300 wysokogatunkowych zdjęć z zawodów 
zamieszczanych na fb biegigorskie i/lub stronie zleceniodawcy) od 599 / dzień

SPIKER - Spikerka z zawodów wraz z relacją zdjęciową i live z mety (dwie osoby) od 599 / dzień



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

 Spikerka mety (z możliwością nagłośnienia po wcześniejszych ustaleniach) - za 1 dzień
- Relacje live, wywiady itp. na fb biegigorskie.pl lub pro�lu zleceniodawcy
- Pakiet foto (minimum 300 zdjęć z trasy i mety) - za 1 dzień
- Autorska relacja z zawodów na stronie głównej portalu, fb i instagramie
- Baner środkowy – duży typu TOP na wszystkich stronach portalu (rozmiar: 980×135 px)
- Baner boczny duży - w artykułach nie sponsorowanych (rozmiar: 220x400 px)
- Baner w dziale kalendarz (220x113 px)
- Wyróżnienie gra�czne w dziale kalendarz (350x100 px)
- Do 8 artykułów na stronie głównej portalu, fb (gwarancja minimum 30 tys odbiorców posta) i instagramie
- Aktywny link do zapisów w dziale kalendarz
- Podwyższenie kategorii ligowej biegu do kat. I jeśli posiada kat.II
- W przypadku promocji na okres minimum 2 miesięcy podwyższenie kategorii ligowej biegu do kat. S
 jeśli posiada kat.I lub kat.II
- W przypadku promocji na okres minimum 4 miesięcy podwyższenie kategorii ligowej biegu do kat. M
 jeśli posiada kat.I lub kat.S

KOD NAZWA PAKIETU OPIS ŚWIADCZEŃ MIESIĘCZNYCH CENA NETTO

RBP.1

- Pakiet foto (minimum 200 zdjęć z trasy i mety) - za 1 dzień
- Autorska relacja z zawodów na stronie głównej portalu, fb i instagramie
- Baner środkowy – duży typu TOP na wszystkich stronach portalu (rozmiar: 980×135 px)
- Baner boczny duży - w artykułach nie sponsorowanych (rozmiar: 220x400 px)
- Baner w dziale kalendarz (220x113 px)
- Wyróżnienie gra�czne w dziale kalendarz (350x100 px)
- Do 8 artykułów na stronie głównej portalu, fb (gwarancja minimum 20 tys odbiorców posta) i instagramie
- Aktywny link do zapisów w dziale kalendarz
- Podwyższenie kategorii ligowej biegu do kat. I jeśli posiada kat.II
- W przypadku promocji na okres minimum 2 miesięcy podwyższenie kategorii ligowej biegu do kat. S
 jeśli posiada kat.I lub kat.II
- W przypadku promocji na okres minimum 4 miesięcy podwyższenie kategorii ligowej biegu do kat. M 
 jeśli posiada kat.I lub kat.S

PLATINUM EXTRA

PLATINUM PLUS 1199 zł/m-c

1399 zł/m-c

RBP.2

RBP.3 PLATINUM 

- Baner środkowy – duży typu TOP na wszystkich stronach portalu (rozmiar: 980×135 px)
- Baner boczny duży - w artykułach nie sponsorowanych (rozmiar: 220x400 px)
- Baner w dziale kalendarz (220x113 px)
- Wyróżnienie gra�czne w dziale kalendarz (350x100 px)
- Do 8 artykułów na stronie głównej portalu, fb (gwarancja minimum 10 tys. odbiorców posta) i instagramie
- Aktywny link do zapisów w dziale kalendarz
- Podwyższenie kategorii ligowej biegu do kat. I jeśli posiada kat.II
- W przypadku promocji na okres minimum 3 miesięcy podwyższenie kategorii ligowej biegu do kat. S
 jeśli posiada kat.I lub kat.II
- W przypadku promocji na okres minimum 5 miesięcy podwyższenie kategorii ligowej biegu do kat. M 
 jeśli posiada kat.I lub kat.S

469 zł/m-c



KOD NAZWA PAKIETU OPIS ŚWIADCZEŃ MIESIĘCZNYCH CENA NETTO

RBP.4

169 zł/m-c

- Baner środkowy – średni na stronie głównej portalu (rozmiar: 460x238 px)
- Baner boczny średni - w artykułach nie sponsorowanych (rozmiar: 220x300 px)
- Baner w dziale kalendarz (220x113 px)
- Wyróżnienie gra�czne w dziale kalendarz (350x100 px)
- Do 5 artykułów na stronie głównej portalu, fb (gwarancja minimum 10 tys. odbiorców posta)  i Instagramie
- Podwyższenie kategorii ligowej biegu do kat. I jeśli posiada kat.II
- W przypadku promocji na okres minimum 4 miesięcy podwyższenie kategorii ligowej biegu do kat. S jeśli posiada kat.I

95 zł/m-c

- Baner boczny duży na stronie głównej portalu (rozmiar: 220x429 px)
- Baner boczny mały - w artykułach nie sponsorowanych (rozmiar: 220x113 px)
- Baner w dziale kalendarz (220x113 px)
- Wyróżnienie gra�czne w dziale kalendarz (350x100 px)
- Do dwóch artykułów na stronie głównej portalu, fb i instagramie na miesiąc
- Podwyższenie kategorii ligowej biegu do kat. I jeśli posiada kat.II
- W przypadku promocji na okres minimum 5 miesięcy podwyższenie kategorii ligowej biegu do kat. S jeśli posiada kat.I

65 zł/m-c

GOLD

SILVER

BRONZE

ART

- Baner boczny mały na stronie głównej portalu (rozmiar: 220x175 px)
- Baner boczny mały - w artykułach nie sponsorowanych (rozmiar: 220x113 px)
- Wyróżnienie gra�czne w dziale kalendarz (350x100 px)
- Jeden artykuł na stronie głównej portalu, fb i instagramie na miesiąc
- Podwyższenie kategorii ligowej biegu do kat. I jeśli posiada kat.II

- Artykuł na stronie głównej i naszym fb oraz Instagramie

229 zł/m-c

269 zł/m-c

RBP.5

RBP.6

RBP.7 MINI - Wyróżnienie gra�czne w kalendarzu (rozmiar: 350x100 px)

RBP.8

RBP.9

RBP.10

RBP.11

FILM - Relacje �lmowe z zawodów – cena uzależniona od ustaleń indywidualnych od 1699 / dzień

FOTO - Relacje foto z zawodów (minimum 300 wysokogatunkowych zdjęć z zawodów 
zamieszczanych na fb biegigorskie i/lub stronie zleceniodawcy) od 499 / dzień

SPIKER - Spikerka z zawodów wraz z relacją zdjęciową i live z mety (dwie osoby) od 499 / dzień



Dodatkowe zniżki dla pakietów miesięcznych:

- 10% za reklamę na okres powyżej 3 miesięcy 

- 15% za reklamę na okres powyżej 5 miesięcy

- 20% za reklamę na okres powyżej 8 miesięcy

- Marki reklamujące się w okresie 12 miesięcy automatycznie zostają o�cjalnym partnerem Polskich Biegów Górskich 
otrzymując stałe logo na stronie głównej portalu



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

e-mail: biuro@biegigorskie.pl


