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Oferta reklamowa 
Ważna od 2012 do odwołania 

 

Zapraszamy do umieszczenia reklamy w serwisie 

PoloniaInfo! Nasza oferta zwraca się do firm, które 

chcą dotrzeć z informacją o swojej działalności do 

mówiących po polsku mieszkańców Szwecji.  

Serwis PoloniaInfo istnieje już od września 2000 r. i 

wg najnowszych statystyk notujemy ponad 8000 

odwiedzin dziennie. Naszym czytelnikom oferujemy 

między innymi reportaże poświęcone aktualnym 

wydarzeniom polonijnym, Kalendarz Imprez, 

archiwum prasy polonijnej i inne. Znajdziesz u nas 

także forum dyskusyjne i Bazar, dział z drobnymi 

ogłoszeniami. 

Ogłoszenia umieszczone w naszym serwisie trafiają 

do Twoich klientów szybko i skutecznie, a na 

dodatek nieporównywalnie taniej niż ogłoszenia 

umieszczone w drukowanych gazetach.  

STATYSTYKA 

Nasza statystyka mierzona jest na takich samych 

zasadach jak innych profesjonalnych stron 

internetowych w Szwecji i jest ogólnodostępna np. 

na stronie http://sis-index.se.  

Dodatkowe informacje na temat statystyki dostępne 
są na zamówienie. 

Napisz do nas na adres: reklamy@poloniainfo.se by 

otrzymać pomoc naszych specjalistów od reklamy.  
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Jak zamówić reklamę? 

Aby zamówić reklamę wystarczy wykonać cztery 

proste kroki: 

 

Zamówienia dokonasz wypełniając formularz na 

stronie http://www.poloniainfo.se/reklamy.  

Oferujemy możliwość reklamy w następujących 

działach PoloniaInfo: 

Pierwsza Strona, Forum i Bazar 

Bannery wyświetlane są w tzw. modułach 

reklamowych. Dostępne moduły to: 

Poziomy, Góra, Środek i Dół 

Obecnie wszystkie moduły dostępne są we 

wszystkich działach. 

Moduły dają możliwość wyświetlenia różnej 

wielkości bannerów: 

Moduł Dostępne bannery 

Poziomy 468*60px 

Góra 160*80px, 160*160px, 
160*350px 

Środek 160*80px, 160*160px, 
160*350px 

Dół 160*80px, 160*160px, 
160*350px 

 

Każdy moduł może być wykorzystywany 

jednocześnie przez kilka firm/bannerów - 

pokazywane są one wtedy na zmianę przy 

kolejnych wyświetleniach modułu. 

Ile kosztuje reklama? 

Cena reklamy różni się w zależności od działu, 

modułu i wielkości wybranego bannera. Kupując 

reklamę, decydujesz się na ilość wyświetleń 

twojego bannera i długość kampanii reklamowej. 

Nasz system rozłoży wyświetlenia równomiernie 

na cały czas okresu Twojej kampanii. 

Co to znaczy „wyświetlenie” bannera? 

Kiedy wchodzisz do Bazaru i widzisz banner 

Poziomy nad ogłoszeniami, to jest to jego 

pierwsze wyświetlenie, które widzisz. Gdy 

następnie przechodzisz do któregoś z działów 

Bazaru, np. Praca Szukam, i widzisz ten sam 

banner nad ogłoszeniami, to jest to jego drugie 

wyświetlenie.  

PoloniaInfo ma ponad 6000 czytelników każdego 

dnia. Każdy czytelnik przegląda zazwyczaj 5-6 

stron naszego serwisu, co znaczy, że każdego dnia 

notujemy ponad 30 000 wyświetleń stron i 

modułów reklamowych. Na przykład moduł 

Poziomy na Bazarze (wszystkich jego działach) 

wyświetla się około 11 000 razy dziennie, a na 

Pierwszej Stronie 3 600 razy. 

Pakiety reklamowe 

Jeśli trudno Ci zdecydować się na ilość 

wyświetleń, polecamy nasze pakiety reklamowe. 

Dostępne pakiety reklamowe to Mini, Midi i Maxi. 

Pakiety różnią się od siebie częstotliwością, z jaką 

będziemy wyświetlać Twój banner w module 

reklamowym. 

Nazwa pakietu Częstotliwość 

Mini Raz na 10 wyświetleń modułu 

Midi Raz na 5 wyświetleń modułu 

Maxi Raz na 2 wyświetlenia modułu 

 

  

Wybierz 
DZIAŁ 

Wybierz 
MODUŁ 

Wybierz 
ROZMIAR 

Wybierz 
PAKIET  

http://www.poloniainfo.se/reklamy


  

PIERWSZA STRONA 
Pierwsza strona jest ze względu na swoją centralną funkcję, najbardziej prestiżowym miejscem na 

PoloniaInfo. Z tego też powodu, koszt reklam jest tutaj stosunkowo najwyższy. 

STATYSTYKA 

Liczba wyświetleń Pierwszej Strony: 110 000 na miesiąc (grudzień 2010) 

MODUŁY 

Dostępne moduły to Poziomy Pierwsza, Góra Pierwsza, Środek Pierwsza i Dół Pierwsza 

 

 

  



  

CENNIK PIERWSZA STRONA 

Jeśli chcesz sam lub sama zdecydować jak długo ma trwać Twoja kampania reklamowa i ile razy ma się 

wyświetlić Twój banner, możesz obliczyć koszt kampanii za pomocą następującego cennika. 

 

Nazwa modułu Wielkość bannera (px) Cena za 1000 wyświetleń 

Poziomy Pierwsza 468*60 120 kr 

Góra Pierwsza 

160*80 80 kr 

160*160 100 kr 

160*350 120 kr 

Środek Pierwsza 

160*80 60 kr 

160*160 75 kr 

160*350 90 kr 

Dół Pierwsza 

160*80 40 kr 

160*160 50 kr 

160*350 60 kr 

 
 

  



  

BAZAR 
Najbardziej popularny dział PoloniaInfo. Osoby odwiedzające ten dział często szukają usługodawców i 

dlatego wielu reklamodawców chce być widocznymi właśnie tu! 

STATYSTYKA 

Liczba wyświetleń wszystkich stron Bazaru: 380000 (grudzień 2010) 

MODUŁY 

Dostępne moduły to Poziomy Bazar, Góra Bazar, Środek Bazar i Dół Bazar 

 

 

  



  

CENNIK BAZAR 

Jeśli chcesz sam lub sama zdecydować jak długo ma trwać Twoja kampania reklamowa i ile razy ma się 

wyświetlić Twój banner, możesz obliczyć koszt kampanii za pomocą następującego cennika. 

 

Nazwa modułu Wielkość bannera (px) Cena za 1000 wyświetleń 

Poziomy Bazar 468*60 60 kr 

Góra Bazar 

160*80 40 kr 

160*160 50 kr 

160*350 60 kr 

Środek Bazar 

160*80 30 kr 

160*160 37 kr 

160*350 45 kr 

Dół Bazar 

160*80 20 kr 

160*160 25 kr 

160*350 30 kr 

  



  

FORUM  
Centrum dyskusyjne PoloniaInfo. Tutaj zaglądają zarówno starzy bywalcy jak i nowoprzybyli, aby 

dyskutować  na temat najnowszych wydarzeń, życia w Szwecji, zasięgać rad, szukać znajomych itp. Jeśli 

chcesz dotrzeć z Twoją ofertą do aktywnych, ciekawskich i towarzyskich użytkowników portalu to Forum 

jest miejscem dla Twojej reklamy. 

STATYSTYKA 

Liczba wyświetleń wszystkich stron Forum: 580 000 (grudzień 2010) 

MODUŁY 

Dostępne moduły to Poziomy Forum, Góra Forum, Środek Forum i Dół Forum 

 

 

 



  

CENNIK FORUM 

Jeśli chcesz sam lub sama zdecydować jak długo ma trwać Twoja kampania reklamowa i ile razy ma się 

wyświetlić Twój banner, możesz obliczyć koszt kampanii za pomocą następujących cen. 

 

Nazwa modułu Wielkość bannera (px) Cena za 1000 wyświetleń 

Poziomy Forum 468*60 60 kr 

Góra Forum 

160*80 40 kr 

160*160 50 kr 

160*350 60 kr 

Środek Forum 

160*80 30 kr 

160*160 37 kr 

160*350 45 kr 

Dół Forum 

160*80 20 kr 

160*160 25 kr 

160*350 30 kr 

 

  



  

DODATKOWE USTAWIENIA 

Oferujemy możliwość ograniczenia wyświetlania bannerów np. do konkretnych godzin, kraju zamieszkania 

czytelników, lub ilości razy ile banner zostanie wyświetlony unikalnemu czytelnikowi. Każde ograniczenie 

podwyższa cene reklamy o 15%. 

INNE FORMY REKLAMY I USŁUG: 

 Reklamy rozsyłane SMS-em 

 Patronat nad poszczególnymi działami serwisu 

 Bannery w nietypowych rozmiarach 

 Sponsorowane artykuły dostarczane przez reklamodawcę lub pisane na zamówienie 

 Ogłoszenia na pierwszej stronie serwisu 

 Projekt i wykonanie bannerów 

 Tłumaczenia 

KONTAKT 

Napisz do nas na adres: reklamy@poloniainfo.se by otrzymać pomoc naszych specjalistów od reklamy.  

Do usłyszenia!  

 

mailto:reklamy@poloniainfo.se

