
 

Cennik reklam – Banery 

Data ogłoszenia: listopad 2016 r. 

 

Pozycje 

Portal aleBank.pl pracuje w technologii Responsive Web Design. Oznacza to m.in. że serwis dopasowuje wygląd do rozdzielczości 
ekranu, na którym jest wyświetlany (niezależnie, czy jest czytany na komputerze stacjonarnym, laptopie, tablecie, czy na telefonie 
komórkowym). W zależności od rozdzielczości ekranu strona ma jedną lub dwie kolumny. 

Miejsca na banery reklamowe umieszczone są w kilku miejscach: 

 A1 – 750x100 (Billboard) – Nagłówek (baner zawsze widoczny na stronie), 

 B1 oraz B2 – 468x60 (Full Banner) – W treści artykułu (banery widoczne bezpośrednio w treści czytanego artykułu) oraz na 
liścia artykułów z kategorii wybranej przez czytelnika (banery widoczne pomiędzy artykułami na liście), 

 C1, C2, C3, C4, C5, C6 (Square Pop-Up) – 300x250 – Widoczne między różnymi panelami w prawej kolumnie – baner C1 w 
górnej części strony, potem kolejne coraz niżej aż do C6 w dolnej części strony (banery zawsze widoczne na stronie), 

 A2 – 750x100 (Billboard) – W dolnej części stopce, tuż nad stopką (baner zawsze widoczny na stronie). 

Ze względu na automatyczne dopasowywanie się strony do ekranu: 

 wszystkie banery, których rozmiar jest większy niż szerokość ekranu, na którym w danym momencie wyświetlana jest 
strona mogą być zmienione na ich mniejsze odpowiedniki: 

o wymiar 750x100 może być zmieniony na 468x60 i/lub 300x250 

o wymiar 468x60 może być zmieniony na 300x250 

Cennik 

Banery – Zawsze widoczne na stronie  RABATY 

za zamówienia o łącznej wartości w podanych 
przedziałach Miejsce Typ Wymiary 

CPM 

(1 000 odsłon)  

A1 Standard 750 x 100 100 zł  1 000,00 zł – 1 999,99 zł 20% 

B1 Standard 468 x 60 100 zł  2 000,00 zł – 3 999,99 zł 30% 

B2 Standard 468 x 60 80 zł  powyżej 4 000,00 zł 40% 

C1 Standard 300 x 250 100 zł    

C2 Standard 300 x 250 90 zł    

C3 Standard 300 x 250 80 zł    

C4 Standard 300 x 250 70 zł  Informacje szczegółowe: 

C5 Standard 300 x 250 60 zł  1. Podane kwoty są cenami netto.  

2. Rabat za banery można łączyć z rabatami za inne 
działania reklamowe na portalu aleBank.pl (rabat 
jest liczony od łącznej kwoty). C6 Standard 300 x 250 50 zł  

E1 Standard 750 x 100 100 zł  

 

Kontakt: 

reklama@aleBank.pl 
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Strona główna Podstrona: lista artykułów z kategorii 
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Podstrona – Artykuł Kontakt i specyfikacja 

 

Kontakt: 

reklama@aleBank.pl  

 

Specyfikacja 

1. Wymiary: 

 A: 750x100 

 B: 468x60 

 C: 300x250 

2. Akceptowane formaty: 

 JPG / GIF / PNG 

 SWF: 

i. Należy użyć opcji clickTAG w pliku 
SWF, poniżej przykład: 

on(release){ 

    getURL("http://www.adres-
url.pl, "_blank"); 

} 

3. Maksymalny rozmiar banerów: 

 100 KB 

 


