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OFERTA REKLAMY NA PORTALU  

 
 

 

 

 

Portal chodzezkijami.pl powstał w 2010 roku i od samego początku jest największą stroną 
poświęconą tematyce Nordic Walking w Polsce. Do stycznia 2016 roku: 

 zebraliśmy informacje o ponad 2300 imprezach, 

 odwiedziliśmy ponad 300 wydarzeniach Nordic Walking, 

 odwiedziło nas 354.413 osób 957.827 razy, przewertowały one 4.303.789 stron  
i spędziły 5.114.796 minut na naszej stronie, 

 napisaliśmy ponad 1700 artykułów , 

 opublikowaliśmy ponad 900 newsów , 

 nagraliśmy ponad 215 filmów na YouTube, 

 założono na chodzezkijami.pl 1700 kont użytkowników, 

 zebraliśmy ponad 5200 fanów na Facebook-u. 

Zapraszamy do zapoznania się z opcjami reklamowymi na naszej stronie, dzięki którym dotrą 
Państwo do jeszcze większe grupy miłośników Nordic Walking. 

 
 
 

Bezpłatnie zamieszczamy informacje o imprezach, 

publikujemy regulaminy, newsy i zdjęcia! 
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Cennik banerów: 

mailto:redakcja@chodzezkijami.pl


 

Fundacja Chodzezkijami.pl  
e-mail: redakcja@chodzezkijami.pl 

tel. 570 087 000 

 
 

Pakiet fitness – 1 miesiąc: 
 promocja imprezy w kalendarium - wpis w samym kalendarium jest podświetlany, 

dodatkowo wyświetla się również na stronie głównej z prawej strony. Dzięki temu 
informacja o samej imprezie jest czytana od 6-10 razy więcej i kształtuje się na 
poziomie 3000-6000+, 

 rotacyjny baner 130x130 pix (dzienna liczba emisji: 3000), 

 stały baner – pasek 555x30 pix, który wyświetla się w pozycji 3 (od góry), 4 lub 5 
(dzienna liczba emisji: 1200),  

 publikacja newsów, zapowiedzi oraz relacji w priorytetowej kolejności, 

 formularz zapisów, 

 publikacja wszystkich materiałów nadesłanych przez organizatora. 
 

z patronatem 
chodzezkijami.pl 

bez patronatu 
chodzezkijami.pl 

300 zł 900 zł 
 

 

Pakiet sport – 1 miesiąc: 
 promocja imprezy w kalendarium - wpis w samym kalendarium jest podświetlany, 

dodatkowo wyświetla się również na stronie głównej z prawej strony. Dzięki temu 
informacja o samej imprezie jest czytana od 6-10 razy więcej i kształtuje się na 
poziomie 3000-6000+, 

 rotacyjny baner 130x130 pix (dzienna liczba emisji: 3000), 

 baner główny 1170x200 pix (dzienna liczba emisji: 1000), 

 stały baner – pasek 555x30 pix, który wyświetla się w pozycji 1 (od góry), lub 2 i 
powtarzany jest w pozycji 5, 6 lub 7. (dzienna liczba emisji: 1200),  

 publikacja newsów, zapowiedzi oraz relacji w priorytetowej kolejności, 

 formularz zapisów, 

 publikacja wszystkich materiałów nadesłanych przez organizatora,   

 statystyki promocji. 
 

 

z patronatem 
chodzezkijami.pl 

bez patronatu 
chodzezkijami.pl 

1000 zł 3000 zł 

 

Pakiet sport – 3 miesiące: 
 wszystkie opcje pakietu sport. 

 

z patronatem 
chodzezkijami.pl 

bez patronatu 
chodzezkijami.pl 

2000 zł 6000 zł 
 
 

Pakiety reklamowe: 
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Jeżeli chcieliby Państwo podjąć z nami współpracę w innym zakresie,  prosimy o kontakt z 
naszą redakcją. Przygotujemy ofertę na podstawie Państwa wytycznych. 

 
 
Inne świadczone usługi: 

 fotorelacja – zamieszczona na chodzezkijami.pl do ściągnięcia bezpłatnie przez uczestników 
imprezy – 500 zł, 

 wideorelacja – 600 zł, 

 zapowiedź imprezy - bezpłatnie. Organizator decyduje o czasie publikacji zapowiedzi. (Przy 
imprezach pod naszym patronatem zapowiedzi mają pierwszeństwo publikacji), 

 artykuł sponsorowany – prosimy o kontakt, 

 zamieszczenie relacji z imprezy – bezpłatnie, 

 zamieszczanie linków do galerii i materiałów zewnętrznych – bezpłatne. 
 
Wyżej wymienione liczby emisji poszczególnych banerów (uzyskany został na podstawie statystyk 
Google Analytics) nie ma charakteru zobowiązania, kształtuje się różnie w zależności od terminu oraz 
liczby poszczególnych promocji. 
 
Podane ceny są cenami brutto. 
 
 
 

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu: 
Adrian Sosnowski 
tel. 570 087 000 

e-mail: redakcja@chodzezkijami.pl 
 
 
 

Zasady patronatu chodzezkijami.pl  

 Patronat portalu chodzezkijami.pl jest bezpłatny i udzielany jest na prośbę 

organizatora imprezy.  

Korzyści: 
 rabaty na reklamę na portalu chodzezkijami.pl, 

 gwarancja publikacji materiałów (zapowiedź, relacja, wyniki, zdjęcia) w wymaganym 
czasie, 

 zaufanie, prestiż. 

 
Zobowiązania: 

 zamieszczenie informacji o patronacie w regulaminie, na stronie internetowej (logo) i 
innych materiałach promocyjnych, 

 umożliwienie dostarczenia ulotek portalu do biura zawodów, 

 umożliwienie powieszenia banera reklamowego portalu (np. 1 m x 0,8 m) na 
imprezie. 
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