
 

 

Szanowni Państwo, 

 

przedstawiamy niepowtarzalną i skuteczną możliwość prezentacji Państwa firmy na portalu 

Nowiny.pl na urządzeniach mobilnych: smartfonach i tabletach. 

 

Jesteśmy wydawcą największego w regionie portalu informacyjnego Nowiny.pl o zasięgu powiatu 

raciborskiego, wodzisławskiego i rybnickiego. Miesięcznie portal notuje ponad 5 000 000 odsłon 

i ponad 900 000 wizyt. Grupa stałych użytkowników portalu osiągnęła poziom 350 000 miesięcznie. 

Jesteśmy najlepszym portalem lokalnym w Polsce w konkursie SGL LOCAL PRESS w 2016 roku! 

 

Aktualnie już ponad  

50% naszych 

użytkowników  

korzysta z portalu  

za pomocą urządzeń 

mobilnych. 

 

To ponad  

2 500 000 odsłon 

miesięcznie! 
 

Teraz 50% rabatu na START! 
 

To doskonały moment dla Państwa firmy na zaprezentowanie swojej 

atrakcyjnej oferty wśród tak licznego grona mieszkańców regionu 

w nowoczesnej i skuteczniej reklamie na tak popularnych obecnie 

smartfonach i tabletach. W świetnej cenie! 
 



WARIANT I 
Reklama responsywna BOX 600x500px 

- dopasowująca rozmiar do urządzenia mobilnego 

- baner u góry strony pod logiem 

- strona główna i wszystkie podstrony Nowiny.pl  

750 zł 375 zł netto / 4 tygodnie – PROMOCJA START - 50% 

 

750 zł netto gwarancja 50 000 odsłon /4 tygodnie  

1500 zł netto gwarancja 100 000 odsłon/4 tygodnie 

3000 zł netto gwarancja 200 000 odsłon/4 tygodnie 

 

 

 

 

WARIANT II  
Reklama responsywna BIG NEWS 600x500px 

- dopasowująca rozmiar do urządzenia mobilnego 

- baner między wybranymi sekcjami strony głównej 

-  strona główna Nowiny.pl 

750 zł 375 zł netto  /4 tygodnie – PROMOCJA START - 50% 

 

750 zł netto gwarancja 50 000 odsłon /4 tygodnie 

1500 zł netto gwarancja 100 000 odsłon/4 tygodnie  

baner bez rotacji z innymi banerami! 

 

 

Dłużej jest taniej! 
- umowa 12 tygodni + 4 tygodnie gratis  

- umowa 12 tygodni - 20% rabatu cenowego * 

(*nie sumuje się z promocją START 50%) 

 

Proszę o wybór najlepszej dla Państwa opcji reklamowej.  

Mając nadzieję na owocną współpracę pozostajemy do dyspozycji. 

 

 

 

Zapraszamy do biura reklam 

ul. Zborowa 4, Racibórz 

tel. 32 415 47 27 

e-mail: reklama@nowiny.pl 


