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Nazwa
formy reklamowej Rozmiar  px Opis formy reklamowej

Cena*
CPM
1000 

odsłon  

Flat Fee
1 tydzień na 

SG 

Billboard  750 x 100 Animowana lub statyczna forma reklamowa, widoczna w górnej części witryny. 
Waga do 120 kB. 240 73 200

Double billboard 750 x 200 Animowana lub statyczna forma reklamowa, widoczna w górnej części witryny. 
Waga do 120 kB. 380 94 000

Tripple billboard 750 x 300 Animowana lub statyczna forma reklamowa, widoczna w górnej części witryny. 
Waga do 120 kB. 460 115 000

Wideboard 940 x 300 Animowana lub statyczna forma reklamowa, widoczna w górnej części witryny. 
Waga do 120 kB. 570 140 000

GigaBoard 940 x 400 Animowana lub statyczna forma reklamowa, widoczna w górnej części witryny. 
Waga do 120 kB. 650 180 000

Navibox  1 SG 300 x 250 Animowana lub statyczna forma reklamowa, emitująca się w środkowej części serwisu. 
Waga do 120 kB. 350 86 000

Navibox  2 SG 300 x 250 Animowana lub statyczna forma reklamowa, emitująca się w środkowej części prawej kolumny. 
Waga do 120 kB. (nie jest widoczny na wszystkich rozdzielczościach) 350 -

Navibox artykuł 300 x 250 Animowana lub statyczna forma reklamowa, emitująca się w górnej części prawej
kolumny. Waga do 120 kB. 350 -

Halfpage
ROS PB, ROS Bankier 300 x 600 Duży, bardzo widoczny format, emitujący się w środkowej części prawej kolumny, w

miejscu naviboxa. Waga do 120 kB. 350 -

Halfpage
SG bankier.pl 300 x 600 Duży, bardzo widoczny format, emitujący się w środkowej części prawej kolumny, w

miejscu naviboxa. Waga do 120 kB. 350 86 000

Artykuł sponsorowany tekst/grafika                 Promocja artykułu (oznaczonego jako materiał partnera) w formie tekstowego linku 
sponsorowanego lub zajawki (tekst + grafika) - 24 000

Duży rectangle 624x250/948x350                 Duży, bardzo widoczny format obecny tylko na SG bankier.pl, emitujący się w środkowej części 
lewej kolumny. Waga do 120 kB. - 123 600

Screening Tapeta + 750 x 200 
Forma reklamowa polegająca na jednoczesnej emisji double billboarda i tapety tego

samego reklamodawcy. Elementy kompozycji na obu kreacjach łączą się w jedną całość
tworząc dużą powierzchnię reklamową.

540 240 000

Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. 
oferuje kampanie niestandardowe, 
wykraczające poza formy i modele cenowe 
oferowane w cenniku. Nasze kampanie 
reklamowe dopasowujemy każdorazowo 
do unikalnych potrzeb i oczekiwań Klienta -
jeżeli jesteście Państwo zainteresowani 
nietypowymi rozwiązaniami w tym zakresie, 
prosimy o kontakt bezpośredni z nami: 
reklama@pb.pl

*Wszystkie ceny są 
cenami Rate-Card 
(przed wszystkimi 
rabatami i dopłatami) i 
nie zawierają 23% 
podatku VAT.



E-MAILING Opis formy reklamowej
Cena*

za 1000 adresów e-mail

Mailing zwykły html  HTML (z elementami graficznymi) 660

Mailing kontekstowy html Mailing HTML targetowany na grupę top management 1 320

NEWSLETTER Opis formy reklamowej
Cena

za całą bazę adresów e-mail

Banner w newsletterze 600 x 90
Animowana lub statyczna forma reklamowa. Format gif, jpg.

Waga do 120 kB.
20 400

Link sponsorowany txt 
Wyróżniony jako "Reklama" link (maksymalnie 150 znaków ze 

spacjami) emitowany w środkowej części newslettera.
20 400

Nazwa formy reklamowej Rozmiar  px Opis formy reklamowej
Cena*
CPM 

za 1000 odsłon

Naviboks 1 300 x 250
Animowana lub statyczna forma reklamowa, emitująca się w górnej części 

witryny. Rozmiar i waga: 300x250 px do 120 kB
Format: html5, png, jpg ,gif, kody emisyjne

350

Naviboks 2 300 x 250
Animowana lub statyczna forma reklamowa, emitująca się w środkowej części 

witryny. Rozmiar i waga: 300x250 px do 120 kB
Format: html5, png, jpg ,gif, kody emisyjne

350

Naviboks 3 300 x 250
Animowana lub statyczna forma reklamowa, emitująca się w dolnej części 

witryny. Rozmiar i waga: 300x250 px do 120 kB
Format: html5, png, jpg ,gif, kody emisyjne

350

Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. 
oferuje kampanie niestandardowe, 
wykraczające poza formy i modele cenowe 
oferowane w cenniku. Nasze kampanie 
reklamowe dopasowujemy każdorazowo do 
unikalnych potrzeb i oczekiwań Klienta -
jeżeli jesteście Państwo zainteresowani 
nietypowymi rozwiązaniami w tym zakresie, 
prosimy o kontakt bezpośredni z nami: 
reklama@pb.pl

*Wszystkie ceny są 
cenami Rate-Card 
(przed wszystkimi 
rabatami i dopłatami) i 
nie zawierają 23% 
podatku VAT.



Rodzaj usługi Wysokość 
dopłaty*

dopłata za format triple billboard przy screeningu
10%

dopłata za format wideboard przy screeningu
20%

dopłata za format gigaboard przy screeningu
30%

przygotowanie merytoryczne wraz z opracowaniem graficznym
40%

dopłata za capping
30%

targetowanie okresowe/czasowe 50%
dopłata za capping

30%
targetowanie po sekcjach

30%

geotargetowanie
30%

geotargetowanie miasta
30%

geotargetowanie województwa 30%
targetowanie po zakresie IP

30%
dopłaty za video ad 50%
dopłata za przekroczenie wagi +10kb (1% dopłaty za każdy 1% przekroczenia wagi)

targetowanie demograficzne wiek 50%
targetowanie demograficzne płeć 50%
targetowanie według zainteresowań 50%
targetowanie wedug wykształcenia 50%
targetowanie według kategorii zawodowej/zajęcia  50%




