
 
 

Oferta reklamy wyborczej 2019 

Szanowny Kandydacie, 

w związku ze zbliżającymi się Wyborami do Sejmu i Senatu 2019  zapraszamy do reklamy 

na portalu codziennikmlawski.pl. 

Oferujemy banery w dobrze wyeksponowanych miejscach na stronie głównej i 

podstronach, a także reklamę w formie artykułu sponsorowanego, wywiadu, fotorelacji, 

nagrania video. Na potrzeby kampanii uruchomiliśmy dodatkowe miejsca reklamowe, 

istnieje również możliwość zarezerwowania boxu reklamowego na wyłączność (ilość takich 

miejsc jest ograniczona).  

Gwarantujemy dotarcie do szerokiej rzeszy odbiorców. Odwiedza nas miesięcznie blisko 90 

tyś. czytelników z powiatu mławskiego oraz powiatów ościennych - Twoich potencjalnych 

wyborców.  Nasz portal generuje przeszło pół miliona wyświetleń w miesiącu i jest 

najbardziej opiniotwórczym portalem w powiecie. 

Zaprezentuj się wyborcom i zapoznaj ich ze swoim programem na stronie Codziennik 

Mławski! 

Oferta reklamy/cennik 

Box 1 (baner główny) 
 
emisja: strona główna i podstrony 
rotacja: do 8 reklam w puli/*możliwość rezerwacji na wyłączność za dopłatą/zapytaj o wolny termin 
(Standard) 1104 x 236 px - cena 400 zł brutto 
(Box MEGA MAX) 1104 x 360 px - cena 600 zł brutto 
 

Box 2 (pod sliderem) 
 
emisja: strona główna 
rotacja: do 6 reklam w puli 
(mały) 720 x 80 px - cena 200 zł brutto  
(średni) 720 x 150 px - cena: 250 zł brutto 
(duży) 720 x 350 px - cena: 350 zł brutto 
(Max) 720 x 600 px - cena: 450 zł brutto 
 
 
 
 
 



Box 3 specjalny  (kolumna boczna) 
 

emisja: strona główna i podstrony 

rotacja: do 6 reklam/*możliwość rezerwacji na wyłączność za dopłatą/zapytaj o wolny termin 

300 x 450 px - cena: 400 zł brutto 

 
Box 3 (kolumna boczna) 
 
emisja: strona główna i podstrony 
rotacja: do 6 reklam w puli 
300 x 200 px - cena: 250 zł brutto 
 

Box 4 (kolumna boczna) 
 
emisja: strona główna i podstrony 
rotacja: do 6 reklam w puli 
(mały) 300 x 200 px - cena: 250 zł brutto 
(średni) 300 x 300 px - cena: 300 zł brutto 
(duży) 300 x 400 px - cena: 400 zł brutto 
 

Box 6 (między „Wiadomości” a „Kultura”) 
 
emisja: strona główna 
rotacja: do 6 reklam w puli 
(mały) 720 x 80 px - cena 150 zł brutto 
(średni) 720 x 150 px - cena: 200 zł brutto 
(duży) 720 x 350 px - cena: 300 zł brutto 
 

Reklama w artykule - umieszczona w widocznym miejscu artykułu 
 
emisja: w artykule 
rotacja: do 6 reklam w puli 
powierzchnia max: 720 x 300 px - cena: 350 zł brutto 
 

Reklama nad artykułem 
 
emisja: nad każdym artykułem 
rotacja: do 6 reklam w puli 
(mały ) 720 x 80 px- cena 200 zł brutto 
(średni) 750 x 150 px - cena: 250 zł brutto 
(duży) 720 x 300 px - cena: 350 zł brutto 



 

Artykuł sponsorowany 
 
Jednorazowa publikacja reklamy w formie artykułu sponsorowanego -  cena 250 zł brutto 
 
- artykuł w ukazuje się w dziale „wiadomości”, w dniu emisji wyświetlany jest na sliderze głównym, 
- artykuł nie jest usuwany ze strony, pozostaje dostępny dla czytelników, chyba że klient zażyczy sobie 
inaczej 
- nieograniczona ilość znaków w tekście 
- umieszczenie zdjęć w tekście, galeria zdjęć, możliwość zamieszczenia materiału filmowego, 
przekierowanie do strony (podlinkowanie) 
- publikacja w mediach społecznościowych: Facebook 
- wyłączenie funkcji komentowania 
 
Przygotowanie tekstu i  publikacja art. sponsorowanego - cena 300 zł/brutto 
Przygotowanie i publikacja wywiadu -  cena 300 zł/brutto 
Fotorelacja, przygotowanie i  publikacja materiału  - cena 450 zł/brutto, video - cena 600 zł/brutto 

Reklama w karuzeli 
 
Reklama wyświetlająca się w kilku miejscach na stronie jednocześnie. 
Przykładowo:  pod sliderem  na stronie głównej + w artykule;  dowolne kombinacje - cena w 
zależności od wybranych miejsc, do negocjacji 

Reklama na Facebooku  
Baner główny/ zdjęcie w tle - cena: 400 zł brutto  
Post/ jednorazowa publikacja, przypięcie na górze strony dniu emisji  - cena: 150 zł brutto  
 
*Na życzenie Klienta reklamę (.png, .jpg ), która ukazuje się na stronie codziennikmlawski.pl 
możemy dodatkowo udostępnić na naszym Facebooku - GRATIS 
 
 
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu mailowego, telefonicznego: 
reklama@codziennikmlawski.pl,  tel. 505 005 399 lub do biura: 
 
Redakcja CM 
ul. Stary Rynek 5 (wejście od ul. Narutowicza) 
06 – 5oo Mława 
 
Zapraszamy do współpracy! 
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Przykładowy układ rozmieszczenia reklam na stronie głównej 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Przykładowy układ rozmieszczenia reklam nad artykułem i w artykule 
 

 


