




FaktyOswiecim.pl 
- prawie siedem lat rzetelnych informacji 
 
- stały wzrost popularności gwarantuje    
satysfakcjonujące rozwiązania interaktywnej reklamy 
 
- największa liczba serwisów tematycznych buduje 
trwałe relacje z konkretnymi grupami odbiorczymi 
 
- rozbudowany serwis informacyjny na stałe 
współpracujący z licznymi instytucjami w powiecie 
 
- kilka konkursów w tygodniu przyciąga tysiące 
internautów 

Dlaczego warto? 











Pop up 
Wyskakujące okienko wyświetlane równocześnie ze stroną FaktyOswiecim.pl 
Reklama jest nienachalna, przez co Czytelnik chętnie przechodzi poprzez kliknięcie  
na stronę Reklamodawcy. 



Billboard VIP 
Obecnie największy dostępny baner – format 1150x150 pikseli. Reklama prezentowana 
w kluczowym miejscu (pod Menu) na wszystkich stronach portalu.  
Reklama rotacyjna – gwarantujemy miesięcznie minimum 150.000 wyświetleń. 



Baner VIP 
Drugi co do wielkości baner – format 1150x140 pikseli. 
Baner umieszczony w bardzo atrakcyjnym miejscu (pod Faktami) na stronie głównej portalu. 
Reklama rotacyjna – gwarantujemy miesięcznie minimum 80.000 wyświetleń. 



Baner TOP oraz Boksy 1 i 2 
Banery atrakcyjne ze względu na położenie, w sąsiedztwie bardzo popularnego Sportu,  
a także pod Kalendarium, w którym publikujemy zapowiedzi imprez. 
Reklama rotacyjna – gwarantujemy miesięcznie minimum 80.000 wyświetleń. 
  



Banery Panorama 1 i 2 oraz Boks 3 
Banery położone w pobliżu artykułów z zapowiedziami i relacjami imprez. 
Reklama rotacyjna – gwarantujemy miesięcznie minimum 80.000 wyświetleń. 



Baner Panorama 3 oraz Boks 4 
Banery atrakcyjne ze względu bardzo częste konkursy i aktualne repertuary kin. Kategorie 
bardzo często odwiedzane przez Czytelników. 
Reklama rotacyjna – gwarantujemy miesięcznie minimum 80.000 wyświetleń. 





Reklama natywna 
Reklama, baner graficzny w treści artykułu. Nowoczesna forma zaprezentowania firmy. 
Czytelnik, aby przeczytać dalszy ciąg artykułu w naturalny sposób zobaczy baner reklamowy. 





Publikacja artykułu tekstowego w sekcji Fakty - 200 zł netto. 
Publikacja artykułu z galerią zdjęć w sekcji Fakty - 300 zł netto. 
Publikacja artykułu tekstowego w sekcji tematycznej - 100 zł netto. 
 
Artykuł znajduje się na stronie głównej 24 godziny, potem można go znaleźć na stronie  
z wiadomościami, gdzie zostaje na wiele lat. Każdy kolejny dzień emisji na stronie głównej  
to 30 % ceny. Do każdego artykułu jest możliwość umieszczenie pliku video. 
 
Artykuł może być przygotowany przez Klienta, jednakże redakcja zastrzega sobie wtedy prawo  
do dokonywania zmian w treści artykułu (w przypadku błędów, braku spójności, spamu).  
Redakcja publikuje materiał w uzgodnionej sekcji  z podpisem Materiał sponsorowany.  
 
Artykuł opublikowany na portalu FaktyOswiecim.pl wspierany jest dodatkowo bezpłatnym 
postem w serwisie społecznościowym. Profil główny zawiera ponad 10 tysięcy fanów. 
 
Przykład artykułu sponsorowanego: 
http://faktyoswiecim.pl/fakty/praca-dla-gornikow/  

Artykuł sponsorowany 
Promocja wydarzeń, firmy, produktów, marek jest możliwa także w publicystycznej 
części portalu. Jest to niedroga forma reklamy, bardzo skuteczna, a zarazem 
pozytywnie wpływająca na wizerunek firmy.  
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Artykuły konkursowe są doskonałą formą uzupełnienia reklamy banerowej, pojawiają się dwa 
razy (zapowiedź konkursu i wyniki), a także na zawsze zostają w bazie artykułów portalu.  
 
Koszt dodania standardowego artykułu to 100 zł netto, a także ufundowanie nagrody dla 
Czytelników o wartości minimum 150 zł. 
 
Przykład artykułu konkursowego: 
http://faktyoswiecim.pl/konkursy/wygraj-bilety-do-energylandii/ 
 
Wsparcie artykułu na profilu Facebook  
Artykuł opublikowany na portalu FaktyOswiecim.pl wspierany jest dodatkowo bezpłatnym 
postem w serwisie społecznościowym. Profil główny zawiera ponad 10 tysięcy fanów. 

Artykuł konkursowy 
Doskonała forma uzupełnienia reklamy banerowej. Dla Klientów, którzy posiadają wykupiony 
baner w portalu artykuł konkursowy proponujemy gratis. 
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Re 
Reklama natywna 
Reklama, baner graficzny w treści artykułu. Nowoczesna forma zaprezentowania firmy.  
Czytelnik, aby przeczytać dalszy ciąg artykułu w naturalny sposób zobaczy baner reklamowy. 



Artykuł natywny to angażujące treści w naturalnym kontekście redakcyjnym. 
 
Merytoryczny artykuł, w którym wypowiada się ekspert z danej firmy, partnera portalu 
Fakty Oświęcim. Artykuł niesie ze sobą wartość informacyjną i rozrywkową, która 
zaciekawia i angażuje Czytelnika, sprawia, że chce się nią dzielić.  
 
Każdy z tekstów opublikowanych w portalu ma swojego partnera, który w nienachalny i 
nie bezpośredni sposób pojawia się w kontekście publikacji. Produkty sponsora nie 
pojawiają się w tekście, a sam tekst stanowi jedynie tło dla jego dyskretnej prezentacji. 
 
Przeredagowanie i publikacja artykułu natywnego w sekcji Fakty - 700 zł netto. 
 
Przeredagowanie i publikacja artykułu natywnego w sekcji tematycznej - 500 zł netto. 

Artykuł natywny 



Lokowanie produktu to najtańsza forma reklamy w portalu, jednak skuteczna ze 
względu na ciekawość Czytelnika. Dowolne słowo jest pogrubione, podkreślone 
i odsyła do strony reklamodawcy. 
  
Cena jednego słowa – 5 złotych netto (należy wykupić minimum 10 słów). 
 
Przykład lokowania produktu: 
http://faktyoswiecim.pl/sport/pilka-nozna/niespodzianka-w-porebie-wielkiej/  
 
Artykuł jest podpisany adnotacją Materiał zawiera lokowanie produktu. 

Lokowanie produktu 
Linkowanie słów do strony reklamodawcy w dowolnym artykule. 
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Sponsorowanie portalu FaktyOswiecim.pl, ankiet i działów 
tematycznych. Cena do uzgodnienia.  

Sponsoring 



Powierzchnie na stronie głównej portalu 

rodzaj powierzchni rozmiar cena / miesiąc 

Pop up 700 x 500 200 zł netto / doba 

Billboard VIP 1150 x 150 1200 zł netto 

Baner VIP 1150 x 140 800 zł netto 

Baner TOP 800 x 200 500 zł netto 

Boks 1 330 x 330 400 zł netto 

Boks 2 330 x 250 300 zł netto 

Boks 3 330 x 330 300 zł netto 

Boks 4 330 x 400 300 zł netto 

Panorama 1 1150 x 100 300 zł netto 

Panorama 2 1150 x 100 250 zł netto 

Panorama 3 1150 x 100 200 zł netto 

Artykuł sponsorowany 8000 znaków / 1 zdjęcie 200 zł netto 

Artykuł sponsorowany 8000 znaków / 50 zdjęć 300 zł netto 

Artykuł natywny Sekcja Fakty 800 zł netto 

Artykuł natywny Sekcja tematyczna 500 zł netto 



Powierzchnie na stronach tematycznych portalu 

rodzaj powierzchni rozmiar cena / miesiąc 

Reklama natywna 700 x 300 800 zł netto 

Boks A1 330 x 250 200 zł netto 

Boks A2 330 x 330 300 zł netto 

Artykuł sponsorowany 8000 znaków / 1 zdjęcie 200 zł netto 

Artykuł sponsorowany 8000 znaków / 50 zdjęć 300 zł netto 

Artykuł natywny Sekcja Fakty 800 zł netto 

Artykuł natywny Sekcja tematyczna 500 zł netto 



7 lat działalności 
400 artykułów miesięcznie  
71.577 unikalnych użytkowników miesięcznie 
178.424 komentarzy internautów 
625.424 odsłon serwisu miesięcznie 
 
Statystyki za lipiec 2015 



Agencja Medialna Fakty  

Jolanta Wodniak 
Tel. 609 106 703 
E-mail: reklama@faktyoswiecim.pl 
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