
  Cennik reklam w Serwisie www.idziemy.pl                  
    ważny od 4 maja 2020 

  

 
   Rodzaj reklamy 

 
Opis 

 

Cena w PLN*  
(za 1 tydzień) 

 
 

Baner Billboard 
 

 
750 x 100 pikseli 

Lokalizacja: na górze strony, nad logo 
Widoczność: strona główna i podstrony 

 
 

250 

 
 

Baner  
Double billboard 

  
 750 x 200 pikseli 

Lokalizacja: na górze strony, nad logo 
Widoczność: strona główna i podstrony  

 
 

350 
 

 
 

Baner boczny 
mały 

 
300 x 250 pikseli 

Lokalizacja: z prawej strony 
Widoczność: strona główna i podstrony 

 
 

                150 
 

 
 

Baner boczny 
duży 

 
300 x 450 pikseli 

Lokalizacja: z prawej strony 
Widoczność: strona główna i podstrony 

 
 

                200 
 

 
 

Baner środkowy 

 
696 x 100 pikseli 

Lokalizacja: pomiędzy sekcjami 
Widoczność: strona główna i podstrony 

 
 

150 

 
 

Baner 
pod artykułem 

 
696 x 100 pikseli 

Lokalizacja: bezpośrednio pod każdym 
artykułem, pod spisami artykułów  

w poszczególnych kategoriach 
Widoczność: pod tekstami artykułów 

(przeskalowanie do szer. 642 px), 
pozostałe strony - 696 px 

Baner nie jest widoczny na stronie głównej 

 
 
 

150 
 

 
 

Materiał  
Partnera Serwisu 

 
Zawartość: 

3500 znaków ze spacjami oraz 1-2 zdjęcia 
Lokalizacja: do uzgodnienia  

 
 

250 

 
Wideo 

 
Film zamieszczony w serwisie You Tube 

(na kanale Idziemy.pl lub na kanale 
reklamodawcy) oraz link do filmu  

ze strony www.idziemy.pl  

 
150 

   *Do podanych ceny należy doliczyć 23% podatku VAT  

Banery oraz artykuły mogą wyświetlać  się rotacyjnie – do 3. 
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Rabaty  

 5 – 10 tygodni – 5% 

 11 – 16 tygodni – 10% 

 17 tygodni i więcej – 15% 

 Rabat dla agencji reklamowych – do 15% 

 Udzielamy również rabatów specjalnych, które zależą od wielkości zadeklarowanego budżetu. 

 

Formaty i ceny reklam niestandardowych podlegają indywidualnym uzgodnieniom. 

 

Specyfikacja techniczna 

Banery statyczne oraz dynamiczne, zgodnie z powyższymi wymiarami, powinny być 
dostarczone w formatach: JPG, GIF, SWF; bez warstwy, z podanym linkiem.  

Waga banera – do 100 kB 

Banner należy przesłać  do Wydawcy na 7 dni przed planowaną publikacją na adres 
reklama@idziemy.com.pl  

 
 

Zapraszam do kontaktu 

Elżbieta Olszewska 
Amitaf Media 
tel. 502 142 292 
reklama@idziemy.com.pl 
www.idziemy.pl  
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