
Kim Jesteśmy?
Serwis informacyjny Piaseczno Sport News istnieje na rynku lokalnych mediów 
elektronicznych  od  stycznia  2013 roku.  Zajmujemy się  najbardziej  aktywną 
sferą życia społecznego - sportem na skupionego wokół 6-ciu gmin będących 
pod auspicją powiatu Piaseczyńskiego. Informujemy o wynikach zawodowców, 
pół-zawodowców  a  także  amatorów  z  naciskiem  na  zwiększanie  wedle 
maksymy "Sportowa Wizja Informacji" wiedzy dotyczącej wyników młodzieży 
zarówno zrzeszonej w klubach jak i na szczeblu zawodów szkolnych.  

Graficzne rozmieszczenie reklam (Strona Główna) 

Cennik (serwis)

Miejsce reklamy Cena (7 dni emisji) Cena (30 dni emisji)
Sektor A

(400x80 px)
100 zł 250 zł

Sektor A/S*
(615x300 px)

80 zł 200 zł

Sektor A1**
(???x300 px)

70 zł 180 zł

Sektor A2**
(???x300 px)

60 zł 165 zł

Sektor A3**
(???x300 px)

50 zł 150 zł

Sektor A4**
(???x300 px)

35 zł 90 zł

Sektor Blog
(???x300 px)

25 zł 60 zł

Sektor PSNews TV
(???x300 px)

20 zł 55 zł

Sektor B
(300x250 px)

60 zł 180 zł

Sektor C***
(300x600 px)

40 zł*** 70 zł 100 zł*** 215 zł

Sektor D***
(300x600 px)

20 zł*** 50 zł 50 zł*** 150 zł

Sektor E**** 15 zł 45 zł
Kategoria***** 25% Taniej

Artykuł sponsorowany Do ustalenia Do ustalenia

http://psnews.com.pl/wp-content/uploads/2016/06/screenshot-psnews-com-pl-2016-06-18-00-35-08.png


Podane  kwoty  są  cenami  netto,  należy  do  nich  doliczyć  23%  podatku  VAT.  W 
przypadku chęci umieszczenia reklamy w formacie video należy doliczyć 15% ceny 
netto.

* Sektor używany jako slider m.in. do najnowszych wieści prezentowanych na 
naszym portalu
** Sektory o dowolnej wysokości, szerokość niezmienna
*** Sektor z możliwością podzielenia na 3 mniejsze o rozmiarach 200x300 px, 
cena dotyczy pojedynczego modułu
**** Sektor z możliwością podzielenia na 3 z proporcjami 300x250 px
***** Dotyczy sektorów A1,A2, A3

Ponadto  oferujemy  również  możliwość  wsparcia  usługi  transmisji  audio 
(głównie relacji  „na żywo” i  audycji  okolicznościowych) wraz z oprawieniem 
muzycznym.

Cennik (Audio)
Rodzaj spotu Czas nagrania Cena produkcji

Transmisja sponsorowana 
(10 sekund)

10 sekund 70 zł

Reklama 
(Lektor+muzyka)

30 sekund 50 zł

Reklama 
(Lektor+muzyka)

20 sekund 40 zł

Reklama 
(Lektor+muzyka)

15 sekund 30 zł

Reklama 
(Lektor+muzyka)

10 sekund 25 zł

Reklama (Lektor) 10 sekund 15 zł
Reklama (Lektor) 5 sekund 10 zł

Demo (Realizacja pakietu 3 jingli audycji „Sportowy Poranek” dla 
internetowego Radia Gol)

Wszystkie ceny podlegają negocjacjom. 

Zniżki

!Twoja  firma  wspiera  lokalny  sport?  Szczycisz  się  mianem  sponsora 
któregoś  z  klubów  sportowych  w  naszym  regionie?  Możesz  liczyć  na 
stałą, 20% zniżkę.
!Pragniesz by reklama widniała przez dłuższy okres czasu? Skontaktuj się 
z naszym działem reklamy.
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