
Pasek "Na bieżąco" 

Twoja reklama pojawia 
się wśród najnowszych 
bieżących informacji.

Widget boczny ( B1 ) 

Reklama umiejscowiona 
w bocznej kolumnie  
serwisu, na górze.  
Znajduje się pomiędzy 
innymi widgetami. 

Rozmiar : 330 x 200

Główny baner 
reklamowy ( A1 ) 

Duży baner 
umieszczony w górnej 
części serwisu 
widoczny na stronie 
głównej i podstronach. 
Jego największe 
zalety to położenie , 
oraz rozmiar. 

Możliwe prezentacje : 

- billboadrd - 970 x 
100 
- podwójny billboard - 
970 x 200 
- potrójny billboard - 
970 x 300

Specyfikacja form reklamowych w serwisie koscierzyna24.info

Toplayer 

Baner "wyskakujący" - 
reklama 
wyświetlana na warstwie 
ponad 
zawartością serwisu. 
Przemieszcza się wraz z 
ruchem 
użytkownika na stronie 
głównej 
serwisu. Reklama 
włączana na określony 

czas - można ją zamknąc 
krzyżykiem. 

Rozmiar dowolny. 

Toplayer

300 zł / m-c

http://koscierzyna24.info
http://koscierzyna24.info


Baner w stopce (A2)

Baner w stopce (A2) 

Widoczny na dole  
serwisu - pod 
katalogiem firm 

Rozmiar : 970 x 
dowolny

        
Tapeta 

Tło reklamowe - 
niepowtarzalny 
obrazek widocznyw 
tle serwisu

Tło

Tło Artykuł sponsorowany 

Bardzo popularna i 
efektywna forma reklamy. 
Ma wzór zwykłych 
wiadomości i profasjonalnie 
przygotowana umozliwia 
przedstawienie oferty w 
sposób opisowy.

150 zł / 
jednorazowo

200 zł/ m-c



Specyfikacja form reklamowych w serwisie Facebook

Facebook

Możliwość 
publikacji treści 
reklamowej w 
formie artykułu z 
zamieszczoną 
grafiką

50 zł/ publikacja

Baner Facebook



Specyfikacja form reklamowych w kanale telewizyjnym TV Kaszuby 

Pasmo programu 
lokalnego TV 

Kaszuby 

 
Nadawany: od 
poniedziałku do 

piątku - co godzinę 
w weekend - co dwie 

Kanał 
ogłoszeniowy 
TV Kaszuby 

emisja przez cały 
miesiąc w pętli , 

czas wyświetlania 
reklamy 20 sek , 
powtórka co 30 

minut

Produkcja profesjonalnego 
spotu reklamowego  
( lektor, muzyka ) 

Produkcja 
graficznej 

planszy 
reklamowej 

Możliwość 
emisji 

zamówionego 
filmu 

reklamowego 
w internecie, 
Facebooku, 
tabletach i 
telefonach 

komórkowych 

 
Istnieje 

możliwość 
zamieszczenia 

filmu na stronie 
internetowej 

zamawiającego  

Możliwość 
emisji 

zamówionego 
filmu 

reklamowego w 
Kinie REMUS w 
Kościerzynie 

Emisja w kinie 
przez cały 

miesiąc przed 
każdym 

seansem.

TELEWIZJA INTERNET KINO

SPOT REKLAMOWY


