
 
 
 
 

Oferta życzeń świątecznych 2019  

 

 

W związku ze świętami i Nowym Rokiem zapraszamy do reklamy na portalu 
codziennikmlawski.pl. 

 

Oferujemy banery w dobrze wyeksponowanych miejscach na stronie głównej i 

podstronach.  

 

Projekt przygotowujemy gratis. 

 

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. 

 

*** ZAPRASZAMY! *** 

 
 

Oferta reklamy/cennik  

 

Box 1 (baner główny) * 
 
emisja: strona główna i podstrony  
rotacja: do 8 reklam w puli 
 (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 
 
 (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 
 
300 x 450 px - cena: 350 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: 350 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 



 
 
 
 

 
Dodatkowo wszystkie życzenia umieszczamy w Galerii życzeń  świątecznych na 
naszym Facebooku. 
 

 

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! 

mailto:reklama@codziennikmlawski.pl


Przykładowy układ rozmieszczenia reklam na stronie głównej  



Przykładowy układ rozmieszczenia reklam nad artykułem i w artykule  


