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Portal Tarnow.net.pl laureatem TARNOWSKIEJ WENY za „progres i nową jakość na internetowej orbicie”

Tarnow.net.pl jest  obecnie  najpopularniejszym  portalem  informacyjno  -  gospodarczym  w 
Tarnowie.  Stworzona przez  nas witryna powstała w 1993  roku pozyskując sympatię  mieszkańców
naszego miasta,  dla których portal stanowi wszechstronne źródło informacji.
 
Portal  Tarnow.net.pl to  zawsze  najnowsze  informacje  z  Tarnowa  i  jego  okolic.  Codzienne 
wiadomości z życia Tarnowa, serwis sportowy, tygodniowy przegląd prasy, obszerne fotorelacje z 
imprez, wydarzeń oraz uroczystości - to właśnie dzięki temu jesteśmy portalem internetowym stale
zwiększającym  popularność.
 
Możliwość zaznajomienia się z repertuarem teatru i kin oraz zdobycia różnego rodzaju nagród oraz 
zaproszeń  na  wydarzenia  kulturalne, zachęcają  wszystkich mieszkańców  Tarnowa   i  regionu  do 
uczestnictwa  w licznych  konkursach  organizowanych  przez  portal.
 
W  2010  roku  otrzymaliśmy  wyróżnienie,  które  potwierdza  naszą  pozycję  jako  lidera  wśród 
tarnowskich  portali  informacyjnych.  Z  rąk  prezydenta  miasta  Tarnowa  Ryszarda  Ścigały 
otrzymaliśmy  "Wenę",  nagrodę  przyznaną  nam  za  "progres  i  nową  jakość  na  internetowej 
orbicie".  

Zapewniamy  profesjonalną  obsługę  reklamową  począwszy  od  doboru  odpowiedniej  formy  i 
wykonania  projektu  graficznego,  aż  do  publikacji  na  łamach  www.tarnow.net.pl .  Czas  emisji 
reklamy w  naszym portalu  zaczyna  się  już  od  jednego  tygodnia  i  jest  elastyczny  tak  aby  jej 
efektywność była maksymalna.

Portal Tarnow.net.pl to:
• ponad 90 tys. unikalnych użytkowników miesięcznie 
• jedyny portal informacyjny z nagrodą dziennikarską "Tarnowska Wena" 
• najświeższe informacje i liczne fotorelacje z życia miasta 
• aktualne repertuary kin i teatru oraz miesięczny kalendarz imprez 
• rozkład jazdy autobusów komunikacji miejskiej 
• cykliczne oraz nowo powstające serwisy tematyczne 
• konkursy dla Czytelników 

Dlaczego reklama u nas może stać się naprawdę skutecznym sposobem pozyskania nowych 
klientów i rozwoju Państwa firmy? 

Portal Tarnow.net.pl odwiedza miesięcznie  ponad 90 tysięcy unikalnych użytkowników, którzy 
generują ponad 800 tysięcy odsłon (źródło: Google Analytics, dane do wglądu). Wskaźnik nowych 
odwiedzin  strony  oscyluje  średnio  w  granicy  20  %  miesięcznie.  Naszą  stronę  na  portalu 
społecznościowym Facebook polubiło już ponad 3,8 tysiąca osób z Tarnowa i okolic. Informacje 
naszego portalu trafiają do wszystkich grup docelowych, dlatego umieszczana u nas reklama jest 
odbierana  przez  szeroką  grupę  odbiorców.  Świadczyć  o  tym  mogą  również  liczne  zgłoszenia 
konkursowe i komentarze pojawiające się pod informacjami.
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Poniżej  prezentujemy  cennik  i  lokalizacje,  w  których  można  umieścić  baner  reklamowy. 
Oferujemy rabaty, które są uzależnione od długości okresu, w którym reklama ma być emitowana. 

Na każdym miejscu reklamowym dopuszczamy do pięciu reklamodawców, tym samym do pięciu 
form graficznych reklamy (statycznej lub ruchomej), po jednej dla każdego zleceniodawcy. Liczba 
rotacji została wyznaczona na podstawie ilości przybywających miesięcznie nowych Czytelników, 
czasu przebywania na stronie, współczynnika odrzuceń i stosunku unikalnych użytkowników do 
liczby przeładowań. Pod uwagę wzięliśmy również fakt,  że reklamy A, D2 i  F wyświetlają się 
również na podstronach  portalu.  Prawidłowej  rotacji dla każdego  reklamodawcy  pilnuje  nasz 
ad-serwer (OpenAds v. 2.0). 

Z naszych usług wielokrotnie skorzystało już wiele lokalnych przedsiębiorstw oraz dużych firm 
(m.in.  CH  MAX,  Multimedia  Polska,  Zakłady  Azotowe  w  Mościcach,  Gemini  Park,  Galeria 
Tarnovia),  banków (BGŻ, BZ WBK, Deutsche Bank,  GE Money Bank, NBS w Solcu Zdroju, 
Nordea Bank, SKOK Kwiatkowskiego, SKOK Stefczyka), sieci sklepów (Media Expert, Merkury 
Market, DDD - Dobre Dla Domu), a także  agencji marketingowych (które reklamowały swoich 
klientów),  wyższych uczelni (Akademia Ekonomiczna w Krakowie,  Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa w Tarnowie, Wyższa Szkoła Biznesu - NLU w Tarnowie, Podkarpacka Szkoła Wyższa 
w Jaśle), szkół (Brytania School of English, Leader School, Sigma, Profilingua, Teddy Bear, CNiB 
Żak).

 

Rodzaj reklamy
 

lokalizacja reklam w poniższej 
grafice

Cena netto za
miesiąc emisji

Cena netto za dwa 
tygodnie emisji

Cena netto za jeden
tydzień emisji

Reklama A (750 x 100 px)
classic billboard 884,00 zł 486,20 zł 267,41 zł

Reklama B
artykuł sponsorowany wycena indywidualna (prosimy o kontakt)

Reklama C
(175 x 30 px) 114,40 zł 62,92 zł 34,61 zł

Reklama D1
(175 x 130 px) 291,20 zł 160,16 zł 88,08 zł

Reklama D2
(175 x 130 px) 341,20 zł 184,18 zł 101,29 zł

Reklama E
(175 x 130 px) 156,00 zł 85,80 zł 47,19 zł

Reklama F
(120 x 600 px) 884,00 zł 486,20 zł 267,41 zł

Reklama G
(540 x 72 px) 364,00 zł 200,20 zł 110,11 zł

Wykonanie banera od 60 zł





Baner reklamowy G usytuowany jest w oknie, które otwiera się podczas przeglądania zdjęć w 
licznych fotorelacjach na naszym portalu. Na jedną fotorelację przypada średnio ok. 30 zdjęć. 
Nad każdym zdjęciem wyświetla się baner G. Miesięcznie na naszym portalu pojawia się ok. 26 
fotorelacji wykonanych przez naszego etatowego fotoreportera lub jednego z kilku fotoreporterów 
współpracujących z portalem. Wymiar reklamy G (540 na 72 piksele) to przeskalowany rozmiar 
głównego banera A, tzw.  klasycznego bilbordu,  o wymiarach 750 na 100 piksele.  Tym samym 
zamawiając emisję reklamy A, nie ma konieczności przygotowywania nowej kreacji graficznej dla
reklamy G w fotorelacjach.


