
 
 
 

Oferta reklamowa portalu Osowa24.pl 
 

 Niniejszym chcielibyśmy przedstawić Państwu ofertę reklamową portalu Osowa24.pl 
uwzględniającą atrakcyjne i skuteczne formy promocji.  
 
Informacje  podstawowe na temat portalu Osowa24.pl: 

Portal sąsiedzki Osowa24.pl to nowy serwis internetowy mieszkańców dzielnicy Osowa  
w Gdańsku, który rozpoczął swoją działalność w maju 2010 roku.  
Głównym celem portalu jest informowanie mieszkańców o wszystkich istotnych sprawach 
związanych z miejscem w którym mieszkają. W serwisie można poznać opinie, uwagi, nastroje 
lokalnej społeczności. Użytkownicy mogą zamieszczać komentarze, wypowiadać się na forum 
sąsiedzkim, publikować ogłoszenia oraz zdjęcia. W portalu znajduje się również katalog firm 
zawierający ofertę przedsiębiorstw świadczących usługi w/i dla Osowej.  
Portal Osowa24.pl to zupełnie nowa jakość wśród serwisów internetowych. Cechuje go 
stonowana i jednocześnie przyjazna dla oka grafika oraz prosty układ nawigacyjny. Serwis 
wyróżnia bogaty kontent związany z dzielnicą Osowa. Nowy portal bardzo szybko zyskuje na 
popularności - z dnia na dzień odwiedza go coraz więcej użytkowników. 
 

Oferta reklamowa dla Twojej Firmy: 
Oferujemy Państwu atrakcyjne formy promocji, które rozdzieliliśmy na dwie kategorie: 
redakcyjną i banerową.  
Promocja redakcyjna to reklama zaszyta głównie w informacji tekstowej z elementami 
graficznymi. Forma idealna dla firm, które planują przekazać potencjalnym klientom więcej 
informacji dotyczących usług czy zakresu działalności.   
Promocja banerowa to reklama graficzna z elementami animacji (flash). Doskonałe rozwiązanie 
promujące firmę głównie poprzez grafikę z niewielką ilością informacji tekstowej.   

 
Formy promocji redakcyjnej: 

• Złota Wizytówka - graficznie wyróżniona wizytówka firmy na gwarantowanej 
1. pozycji w wybranym dziale katalogu firm portalu Osowa24.pl. W wizytówce oprócz 
podstawowych danych teleadresowych można zamieścić logo, zdjęcia, dokładny opis 
firmy - przykład graficzny w załączniku C „katalog firm”. 

• Srebrna Wizytówka - wizytówka ze świadczeniami opisanymi powyżej, bez gwarancji 
1. pozycji w katalogu firm - przykład graficzny w załączniku C „katalog firm”. 

 
• Zajawka VIP - prestiżowa forma promocji poprzez krótką zajawkę tekstową z małym 

zdjęciem lub logotypem w doskonale widocznym miejscu: prawa kolumna na prawie 
wszystkich stronach serwisu, w tym na stronie głównej - przykład graficzny 
w załączniku A1 „strona główna”. 
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• Zajawka Premium - zajawka tekstowa ze świadczeniami opisanymi powyżej, 
prezentowana na prawie wszystkich stronach serwisu, bez strony głównej - przykład 
graficzny w załączniku B „podstrona serwisu”. 

• Promobox - ekskluzywna promocja firmy w formie obszernego artykułu redakcyjnego, 
promowana przez duże zdjęcie na pierwszej stronie portalu - przykład graficzny 
w załączniku A1 „strona główna” oraz załączniku D „artykuł redakcyjny”.  

• Wyszukiwarka - forma reklamy w postaci krótkiego, tekstowego linku do wybranej 
strony/sekcji osowskiego portalu (np. kierującego do wizytówki w katalogu firm),          
w bardzo popularnym boxie z wyszukiwarką. Forma prezentowana na znakomitej 
większości podstron, w tym na stronie głównej - przykład graficzny w załączniku A1 
„strona główna”. 

 
Formy promocji banerowej: 

• Billboard VIP - niezwykle atrakcyjna forma promocji. Animowana reklama 
prezentowana w kluczowym miejscu (pod menu) na stronie głównej portalu oraz na 
znakomitej większości podstron. Reklama rotacyjna - przykład graficzny w załączniku 
A1 „strona główna”. 

• Baner VIP - reklama animowana na stronie głównej portalu. Forma promocji w jednym 
z najatrakcyjniejszych miejsc portalu - w bezpośrednim sąsiedztwie najchętniej 
przeglądanych wiadomości z Osowej. Reklama, w celu przyciągnięcia uwagi, może 
kontekstowo nawiązywać do stylu wiadomości np.: "Z ostatniej chwili! Gorąca 
promocja..." itp. - przykład graficzny w załączniku A1 „strona główna”. 

• Standard Box - reklama w formie małego animowanego boksu publikowana na stronie 
głównej serwisu i na większości pozostałych podstron - przykład graficzny w załączniku 
A1 „strona główna”. 

• Big Box VIP - reklama w formie dużego animowanego boksu publikowana na stronie 
głównej serwisu i na znakomitej większości pozostałych podstron - przykład graficzny w 
załączniku A2 „strona główna c.d.”. 

• Big Box GOLD - reklama w formie dużego animowanego boksu publikowana na 
znakomitej większości podstron serwisu - przykład graficzny w załączniku B „podstrona 
serwisu”. 

• Pogoda Box - reklama w formie małego animowanego baneru, prezentowana w bardzo 
popularnym boksie z prognozą pogody dla Osowej. Forma prezentowana na najczęściej 
odwiedzanych podstronach serwisu - przykład graficzny w załączniku B „podstrona 
serwisu”. 
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Cennik form reklamowych: 
 

Forma promocji Przykład graficzny Koszt netto - na miesiąc 

Złota Wizytówka załącznik C 80 zł 
Srebrna Wizytówka załącznik C 50 zł 
Zajawka VIP załącznik A1 100 zł 
Zajawka Premium załącznik B 50 zł 
Promobox załączniki A1 i D 300 zł 
Wyszukiwarka załącznik A1 100 zł 
Billboard VIP załącznik A1 300 zł 
Baner VIP załącznik A1 150 zł 
Standard Box załącznik A1 90 zł 
Big Box VIP załącznik A2 200 zł 
Big Box GOLD załącznik B 150 zł 
Pogoda Box załącznik B 90 zł 

Rabaty negocjowane indywidualnie 
 

*koszt produkcji poszczególnych form reklamowych wynosi 0 zł 
 
 
 
 
 

Kontakt: 
W razie pytań służymy pomocą: 
Doradcy ds. Reklamy 
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Załącznik A1 – „strona główna 

 



 
 

Załącznik A2 – „strona główna c.d.” 
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Załącznik B – „podstrona serwisu” 
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Załącznik C – „katalog firm” 
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Załącznik D – „artykuł redakcyjny” 
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