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Informacje o lokalizacji

Ceny reklam internetowych pogrupowane zostały według ich lokalizacji w serwisie 24kurier.pl. 
Schemat rozmieszczenia lokalizacji w zależności od rodzaju urządzenia znajduje się na następnej stronie. 
W cenniku podano wszystkie możliwe formaty reklam dostępne w danej lokalizacji.

Górna belka  desktop  urządzenia mobilne  cena za 24h ekspozycję

piks piks netto brutto

belka 1338 x 50 325 x 50 60,00 zł 73,80 zł
podwójna belka 1338 x 100 325 x 100 80,00 zł 98,40 zł

Środkowa belka  desktop  urządzenia mobilne  cena za 24h ekspozycję

piks piks netto brutto

baner duży 1338 x 100 325 x 100 70,00 zł 86,10 zł
baner 980 x 100 325 x 100 60,00 zł 73,80 zł
podwójny baner 980 x 200 325 x 120 80,00 zł 98,40 zł
bilbord 750 x 100 325 x 100 60,00 zł 73,80 zł
podwójny bilbord 750 x 200 325 x 120 70,00 zł 86,10 zł
bilbord XL 750 x 400 325 x 200 90,00 zł 110,70 zł
baner XL 980 x 400 325 x 200 100,00 zł 123,00 zł

Prawa kolumna  desktop  urządzenia mobilne  cena za 24h ekspozycję

piks piks netto brutto

boks 325 x 300 325 x 300 55,00 zł 67,65 zł
podwójny boks 325 x 600 325 x 600 80,00 zł 98,40 zł
baner mały (dół kolumny) 325 x 80 325 x 80 25,00 zł 30,75 zł

Podstrona  desktop  urządzenia mobilne  cena za 24h ekspozycję

z treścią artykułu piks piks netto brutto

boks 325 x 300 325 x 300 45,00 zł 55,35 zł
podwójny boks 325 x 600 325 x 600 70,00 zł 86,10 zł
baner mały (dół kolumny) 325 x 80 325 x 80 15,00 zł 18,45 zł
baner pod artykułem 750 x 100 325 x 100 45,00 zł 55,35 zł

UWAGA: na urządzenia mobilne przyjmowane są wyłącznie reklamy statyczne (formaty plików: jpg, gif, png)

Belka między sekcjami  desktop  urządzenia mobilne  cena za 24h ekspozycję

piks piks netto brutto

bilbord 750 x 100 290 x 100 25,00 zł 30,75 zł
podwójny bilbord 750 x 200 290 x 120 35,00 zł 43,05 zł
bilbord XL 750 x 400 290 x 200 45,00 zł 55,35 zł
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Ogłoszenia modułowe na stronie internetowej czas emisji cena

cena za ogłoszenie do 300 znaków ze spacjami netto brutto

pakiet (ogłoszenie w gazecie + internet) 7 dni cena ogł. w gazecie + 50,00 zł 61,15 zł
tylko internet 7 dni 100,00 zł 123,00 zł

Artykuł sponsorowany cena

element reklamowy zawierający tekst i zdjęcia netto brutto

7-dniowa ekspozycja materiału o objętości do 10 tys. znaków 750,00 zł 922,50 zł

Abonamenty medyczne czas emisji cena

ogłoszenie ramkowe o wielkości 193 x 140 pikseli netto brutto

pakiet (ogłoszenie w gazecie + internet) miesiąc cena ogł. w gazecie + 50,00 zł 61,15 zł
tylko internet miesiąc 100,00 zł 123,00 zł

Nekrologi, Kondolencje czas emisji cena

netto brutto

pakiet (ogłoszenie w gazecie + internet) do 7 dni cena ogł. w gazecie + 15,00 zł 18,45 zł
tylko internet do 7 dni 50,00 zł 61,15 zł
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Typy reklam 

nazwa opis

belka
podw. belka 

Prostokątna reklama na samym górze strony nad menu głównym. 
Idealna do zamieszczania informacji tekstowych.
Reklamy w formacie GIF, JPG, PNG, kolor RGB. 
Maks. rozmiar pliku – 1MB

baner duży
baner

podw. baner
bilbord

podw. bilbord

Prostokątna reklama umieszczona na górze strony, zapewnia dużą oglądalność, 
przyciąga wzrok.
Reklamę należy przygotować w formacie GIF, JPG, PNG, kolor RGB
Maks. rozmiar pliku – 1MB

baner 
pod artykułem

Prostokątna reklama, umieszczona na podstronie pod treścią artykułu
Reklamę należy przygotować w formacie GIF, JPG, PNG, kolor RGB
Maks. rozmiar pliku – 1MB

boks
podw. boks

Reklama wkomponowana w treść strony, umieszczona w prawej kolumnie
Reklamę należy przygotować w formacie GIF, JPG, PNG, kolor RGB
Maks. rozmiar pliku – 1MB

baner mały Reklama prostokątna, zajmuja stałą pozycję po prawej stronie. 
Jest wyświetlana przy każdej odsłonie strony
Maks. rozmiar pliku – 1MB

artykuł 
sponsorowany

Element reklamowy zawierający tekst i zdjęcia. Objętość artykułu do 10 tys. znaków 
łącznie ze spacjami, maksymalnie 10 zdjęć o rozmiarze nieprzekraczającym 900 x 900 px, 
tytuł do 60 znaków ze spacjami. 
Zdjęcie tytułowe w rozmiarze 800 x 400 px

Do wymienionych wyżej kreacji należy podać adres internetowy, do którego ma 
być kierowany użytkownik po kliknięciu w reklamę.

Przesyłanie gotowych do emisji materiałów

Gotowe materiały należy przesłać na 2 dni robocze przed datą emisji do Biura Reklamy pod adres:
• biuroogloszen@24kurier.pl • wieslawa.zurawska@24kurier.pl • katarzyna.wyczolkowska@24kurier.pl


