
CENNIK REKLAMY I PROMOCJI - 2019
obowiązuje od 1.1.2019

Edunews.pl dostarcza informacji i inspiracji 
polskim nauczycielom i edukatorom od 2008 roku



Billboard-1 - wszystkie strony, rotujący

Dostępne formaty: a: 1100x150 / b: 900x120 / c: 750x100 
Cena netto: za 1 mies.: a: 1300 PLN / b: 1100 PLN / c: 900 PLN  

za 2 tyg.: a: 850 PLN / b: 750 PLN / c: 650 PLN 

billboard-1a/1b/1c

wszystkie strony - top serwisuI. Formy reklamowe



Billboard-2 - strona główna, rotujący
Dostępne formaty: a: 1100x150 / b: 900x120 / c: 750x100 

Cena netto: za 1 mies.: a: 1000 PLN / b: 850 PLN / c: 700 PLN  
za 2 tyg.: a: 750 PLN / b: 650 PLN / c: 500 PLN 

oferta specjalna 3 mies. (netto): a: 2000 PLN / b: 1700 PLN / c: 1400 PLN

billboard-2a/ 2b/ 2c

strona główna - pod blokiem wideo



Billboard-3 - strona główna, rotujący
Dostępne formaty: a: 1100x150 / b: 900x120 / c: 750x100 

Cena netto: za 1 mies.: a: 1000 PLN / b: 850 PLN / c: 700 PLN  
za 2 tyg.: a: 750 PLN / b: 650 PLN / c: 500 PLN  

oferta specjalna 3 mies. (netto): a: 2000 PLN / b: 1700 PLN / c: 1400 PLN

billboard-3a/ 3b/ 3c

strona główna - pod blokiem wydarzeń



Kaseton-1 - strona główna i wszystkie strony z 
artykułami, rotujący
Dostępne formaty: a: 255x255 

Cena netto: za 1 mies.: a: 750 PLN / za 2 tyg.: a: 500 PLN 
oferta specjalna 3 mies. (netto): a: 1500 PLN

billboard-3a/ 3b/ 3c

kaseton 1

strona główna - pod blokiem wydarzeń + artykuły, prawa kolumna



Billboard-4 - wszystkie strony, rotujący

Dostępne formaty: a: 750x100 / b: 750x200 
Cena netto: za 1 mies.: a: 750 PLN / b: 900 PLN  

za 2 tyg.: a: 550 PLN / b: 700 PLN 

billboard-4a/4b

wszystkie strony - stopka



Promocja treści i projektów merytorycznych 
(promocja idei)

II. Dostępne formy promocji
a. Artykuły promocyjne (tekst dostarczany przez reklamodawcę, możliwości ingerencji redakcji w 

tekst celem dostosowania do standardów serwisu  - od 2000 do 2500 znaków bez spacji, 
czcionka Times New Roman 12 pt.), [oznaczone nagłówkiem „materiał sponsorowany”] – koszt 
emisji w serwisie przez okres 1 miesiąca wynosi 1000 PLN +23% VAT; koszt emisji przez okres 3 
miesięcy wynosi 2100 PLN + 23% VAT;

b.Artykuły redakcyjne merytoryczne pojedyncze (tekst przygotowany przez redakcję na 
podstawie dostarczonych przez reklamodawcę materiałów, standardowo od 2000 do 2500 
znaków bez spacji, czcionka Times New Roman 12 pt.) – koszt emisji stałej w serwisie bez 
względu na upływ czasu wynosi 1500 PLN + 23% VAT;

c. Działania promocyjne w kanale Edunews.pl w Facebooku (https://www.facebook.com/
edunews)  - publikacja postu promocyjnego do 1000 znaków ze spacjami + 1 zdjęcie i max. 3 linki 
zewn./ video z krotkim tekstem: koszt emisji stałej postu – 900 PLN + 23% VAT; możliwa 
dodatkowa promocja postu w Facebooku – po ustaleniu wysokości budżetu.

d.Mailing leadu artykułu promocyjnego w newsletterze Edunews.pl – koszt jednorazowy 
zamieszczenia informacji w newsletterze portalu – 500 PLN + 23% VAT (w bazie aktualnie ponad 
19000 adresów);

e. Mailing informacji promocyjnej do bazy użytkowników Edunews.pl (tekstowa lub html, 
długość do 1000 znaków z przekierowaniem do właściwej strony internetowej) – 1000 PLN + 23% 
VAT;

https://www.facebook.com/edunews
https://www.facebook.com/edunews


Kontakt

Redakcja EDUNEWS.PL zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego cennika w zależności od 
sytuacji rynkowej, jak również prawo wyboru organizacji i instytucji partnerskich, którym 
zaproponowane zostaną szczególne zasady publikowania treści edukacyjnych i promocyjnych w 
serwisie.

Kontakt z wydawcą w celach reklamowych i promocyjnych:

FUTUREDU, promocja@edunews.pl, tel. +48-607 652 089


