


odpowiadając na potrzeby naszych czytelników, stworzyliśmy nowy serwis o gospodarce 

komunalnej – portalkomunalny.pl, który w przejrzysty sposób prezentuje szereg poukładanych 

tematycznie informacji. Jego unikalność polega na dostarczaniu zarówno informacji dziennikarskich 

jak i wiedzy pochodzącej z renomowanych miesięczników w zakresie ochrony środowiska 

 

Dzięki ścisłej współpracy zespołu redagującego nowy portal z wiodącymi czasopismami 

branżowymi (Przegląd Komunalny, Wodociągi-Kanalizacja, Czysta Energia, Recykling i Zieleń 

Miejska) będziemy prezentowali nowe technologie, zjawiska, trendy i kierunki, w jakich podążają 

uczestnicy rynku, a także najlepsze praktyki z całej Polski. 

Szanowni Państwo, 



Co wyróżnia portalkomunalny.pl? 

• Szybkie i mierzalne dotarcie do potencjalnego klienta 

• Sprofilowana grupa czytelników 

• Możliwość monitorowania i zmian kampanii reklamowej 

• Możliwość wielu form prezentacji usług bądź produktów 

• Doradztwo w zakresie planowania mediów oraz czasu ich wykorzystania 



Formy reklamy oraz cennik 

strona główna 

 

Moduł 

 

Rozmiar Umiejscowienie  Cena  

Nagłówek - reklama wizualna  

(Baner A1)  

780px x 100 

px 

 

strona główna i 

na stronach 

działów+ przy 

wszystkich 

artykułach 

1 700 zł 

Pasek boczny (Baner B1) 
205px x 180 

px 

 

strona główna i 

na stronach 

działów +przy 

wszystkich 

artykułach  

1 300 zł 

Lewa kolumna (Baner B2) 
420px x 85 

px 

 

strona główna 
700 zł 

Prawa kolumna ( Baner B3) 
285 px x 

85px 

 

strona główna  
600 zł 

Artykuł promocyjny - lewa kolumna 

(AP 1) 

zajawka ( 

tytuł do 60 

znaków+ 

tekst do 300 

znaków) 

strona główna i 

podstrona 
600 zł 

Banery B1, B2, B3 oraz AP1  - mogą być zamieszczone na stronach działów.  
Dopłata za reklamę w każdym kolejnym dziale wynosi 50 zł 



Formy reklamy oraz cennik 

podstrony 

Banery  P1, P2 oraz AP2 mogą być zamieszczone  

w więcej niż jednym dziale.  
Dopłata do każdego kolejnego działu wynosi 50 zł  

Moduł  Rozmiar Umiejscowienie  Cena  

Lewa kolumna (Baner P1) 
420px x 85 

px 
strona działu 600 zł 

Prawa kolumna (Baner P2) 
285 px x 

85px 
strona działu 500 zł 

Artykuł promocyjny - lewa 

kolumna (AP 2) 

zajawka  

(tytuł do 60 

znaków+ 

tekst do 300 

znaków) 

strona działu 500 




