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Specyfi kacja rozmieszczenia 
i cennik banerów

Banery standardowe
•  bh1 -  prawa górna belka – 700x80 px        
•  bh2 -  lewe górne boxy – 250x90 px 
•  bh3 -  lewe boxy poniżej „OGŁOSZENIA” – 250x90 px
•  bv1 -  lewy box pionowy poniżej „ODDAM” – 250x400 px
•  bh4 -  box prawa kolumna, poziomy, poniżej „AKTUALNOŚCI” 300x200 px – ty lko str  f rontowa 
•  bh5 -  box ty lko na podstronach, prawa kolumna – 160x100 px 
•  bh6 -  ś rodkowa kolumna poniżej pokazu slajdów (ty lko strona g łówna) – 440x70 px
•  bh7 -  ś rodkowa i  prawa kolumna poniżej pokazu slajdów na stronie g łównej i  pod górną  belką  na 

podstronach – 750x70 px 
•  bv2 -  box ty lko na podstronach, prawa kolumna – 160x400 px 

Aby nie zmniejszać  przejrzystości  strony nie dopusczamy do sytuacj i  zbytniego zagęszczenia reklam. 
Np. jednoczesna emisja banera bh6  i  bh7  jest  wykluczona. 

Banery specjalne
Ze względu iż nie chcemy zapełniać strony reklamami, co zmniejsza ich skuteczność oraz zmniejszać jej przejrzystości 
emisja banerów specjalnych jest ograniczona

• bsh1 - belka na całą szerokość o wysokości 200 px na dole okna przeglądarki – baner pojawia się przy pierwszym 
wejściu na którąkolwiek ze stron serwisu do momentu zwinięcia reklamy poprzez kliknięcie. Reklama jest dostępna cały 
czas w formie zakładki.

• bs1 - baner na całą stronę (przysłaniający pozostałą treść strony ) -  baner pojawia się przy pierwszym wejściu na str. 
główną jeden dzień w tygodniu. Aby korzystać ze strony należy zamknąć baner.

• Rozmieszczenie banerów standardowych na stronie głównej
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Jesteśmy też otwarci na inne formaty reklam.

Z chęcią wysłuchamy Państwa sugestii.
biuro@forumzabki.pl
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Baner poziomy
bh4 - 300/200px

Cennik produkcji reklam (reklamodawca może baner wykonać samodzielnie)

baner statyczny ( jpg)  -  70z ł  
baner animowany (swf)  -  120z ł    

Cennik emisji reklam 

    dzień tydzień   miesiąc
• bh1 - 700x80 px  25 zł  120 zł   340 zł   
• bh2 - 250x90 px  15 zł   80 zł   240 zł
• bh3  - 250x90 px  12 zł   60 zł   170 zł
• bv1  - 250x400 px  16 zł   70 zł   240 zł
• bh4  - 300x200 px  16 zł   80 zł   240 zł
• bh5  - 160x100 px  10 zł   70 zł   200 zł
• bv2  - 160x400 px  15 zł   100 zł   300 zł
• bs1  - wielkość okna -   200 zł   600 zł
• bsh1  - 960x200 px 40 zł  200 zł   600 zł

 Uwaga!
W przypadku banerów standardowych istnieje możliwość znacznego obniżenia kosztów emisji banera (tzw. 
Reklama Rotacyjna). Jeżeli zgodzimy się aby baner był wyświetlany co drugie odświeżenie strony koszty 
emisji spadają o 40%.

Podane ceny są cenami netto (bez vat). 
Prosimy o kontakt mailowy pod adresem webmaster@forumzabki.pl lub pod numerem telefonu 501049999.
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Rozmieszczenie banerów standardowych na podstronach

Jesteśmy też otwarci na inne formaty reklam.
Z chęcią wysłuchamy Państwa sugestii.

biuro@forumzabki.pl


