
inspirujemy
rodziców



Billboard
nad serwisem

Wyświetlany nad 
portalem lub nad 
nawigacją.

Dostępne rozmiary: 
1100x100 
(rekomendowany) 
1100x200
750x100
750x200

Na urządzeniach 
mobilnych:
300x250. 

Jesteśmy otwarci również 
na niestandardowe  
rozmiary.

1800 net | 7 dni
(1100x100)

2000 net | 7 dni
(1200x100)



Baner w sidebarze Wyświetlany w całym 
serwisie oprócz strony 
głównej. 

Dostępne rozmiary: 
360x300 
(rekomendowany)
360x600
300x250
300x150
300x50

Jesteśmy otwarci również 
na niestandardowe  
rozmiary.

Zamiast tradycyjnego 
banera wyświetlamy także 
reklamy video, w tym 
z kanału YT Klienta.

700 net | 7 dni
(360x300)

900 net | 7 dni
(360x600)

1100 net | 7 dni
(360x600 expand 600x600)



Tapeta Tapeta klikalna w całości. 
Opasuje treści serwisu 
tworząc efektowne 
obramowanie.

Ze względu na specyfikę 
nie jest wyświetlana na 
urządzeniach mobilnych.

Jest widoczna cały czas 
w trakcie przewijania 
serwisu lub  
w wybranym dziale.

2000 net | 7 dni



Screening Tapeta + billboard klikalne 
w całości.

Billboard można zastąpić 
video albo zegarem 
odliczającym do 
wybranej daty.

Ze względu na specyfikę 
urzadzeń mobilnych 
wyświetlamy na nich 
billboard, video lub zegar 
(nie widać tapety).

Screenning jest widoczny 
cały czas w trakcie 
przewijania serwisu lub  
w wybranym dziale.

3500 net | 7 dni

3700 net | 7 dni
(z zegarem lub video)



Reklama na facebooku Reklama adresowana do 
naszych fanów na FB.

Profil Miasta Dzieci 
polubiło ponad 71 000 
rodziców.

Publikujemy zarówno 
posty w naszym profilu 
jak i reklamy wyceniane 
indywidualnie ze względu 
na kategorie odbiorców, 
czas trwania etc.

700 net | post



Baner w newsletterze Baner jest wyświetlany 
nad wydarzeniami 
w newsletterze.

Wymiary:
500x100
500x200.

Newsletter jest wysyłany  
w każdy czwartek 
do ponad 70 000 
subskrybentów.

250 net | wysyłka
(1 miasto)

450 net | wysyłka
(cała Polska)



Mailing Mailing wysyłany do 
ponad 70 000 rodziców - 
naszych zweryfikowanych 
subskrybentów.

W razie potrzeby służymy 
naszym Klientom zarówno 
na etapie przygotowania 
projektu, jak i poprawnego 
złożenia go w html.

2000 net | wysyłka



Artykuł sponsorowany Artykuł sponsorowany 
promujemy dużym 
zdjęciem na stronie 
głównej.

Artykuł jest widoczny  
w dziale Czytelnia lub 
Wydarzenia (do wyboru)
i wysyłany w czwartkowym 
newletterze.

Na życzenie Klienta artykuł 
sponsorowany zostaje 
w serwisie na zawsze, 
natomiast jego promocja
trwa 7 lub 14 dni.

cała Polska 1000 zł | 7 dni
1500 zł | 14 dni

Warszawa 700 zł | 7 dni
900 zł | 14 dni

inne miasta 500 zł | 7 dni
700 zł | 14 dni

od 500 net | 7 dni



Konkurs
sponsorowany

Prowadzimy konkursy: 
• tekstowe 
• fotograficzne 
• rysunkowe 
(z galeriami konkursowymi  
i możliwością głosowania) 

Promowany na stronie 
głównej jako duże zdjęcie 
z tytułem oraz w dziale 
Konkursy. 
Informacje o konkursie 
wysyłamy także 
w newsletterze 
i promujemy 
na Facebooku.

3000 net | 14 dni



Video w prawym
dolnym rogu

Reklama video wysuwa 
się z prawego dolnego 
rogu zasłaniając część 
treści. 

Jest widoczna w całym 
serwisie. Na urządzeniach 
mobilnych pokazuje się w 
dolnej części serwisu.

1500 net | 7 dni



Slider - karuzela Slider z serią Państwa 
ofert kierujący do strony 
usługi lub produktu.

Miejsce publikacji:  
w górnej części portalu 
pod wyszukiwarką, na 
każdej stronie.

Slider może być także 
opublikowany pod treścią 
artykułów i wydarzeń.

4000 net | 30 dni



Slider - sticker Slider - sticker z serią 
Państwa ofert kierujący do 
strony usługi lub produktu,
„przyklejony” do dolnej 
krawędzi strony. 
Użytkownik może 
przewijać treść serwisu, 
a slider cały czas jest 
widoczny.

5000 net | 30 dni



Video na stronach głównych 
+ w sidebarze

Doskonala forma do 
promocji filmów.

Widoczna na stronach 
głównych nad 
promowanymi artykułami 
oraz na podstronach jako 
video w sidebarze.

1500 net | 7 dni



Ekran powitalny Duża reklama widoczna 
przez określoną liczbę 
sekund przy wejściu na 
stronę zanim wyświetli 
się zawartość serwisu.

Widoczna zarówno 
na komputerach, jak 
urządzeniach mobilnych 
w formatach wybranych 
przez Klienta.

4000 net | 7 dni



Dział dedykowany Widoczny jako zakładka 
mega menu  
+ promowany 
w sposób ustalony  
z Klientem.

Struktura działu 
omawiana jest 
indywidualnie. 
Rekomendujemy podział 
produktów wg kategorii, 
artykuły doradcze /
edukacyjne/inspirujące, 
konkursy, oferty specjalne. 

Dodatkowo kampania 
wspierająca dział jest 
każdorazowo szyta na 
miarę. 

Dział może być 
obrandowany tapetą lub 
w dowolny inny sposób 
wybrany przez Klienta. 
W razie potrzeby służymy 
pomocą naszych 
grafików.



Jeśli zainteresowała 
Cię nasza propozycja,  
skontaktuj się z nami! 

Monika Konieczny 
 redakcja@miastodzieci.pl 
tel. 601 700 611 

www.MiastoDzieci.pl 
www.Facebok.pl/MiastoDzieci 


