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Oferta usług reklamowych Portalu Masarnia.pl

    Oferta wyszczególnia oraz opisuje usługi reklamowe jakie są możliwe do zrealizowania na 
stronach  portalu  Masarnia.pl.  Każda  z  dostępnych  kreacji  reklamowych  została  oznaczona 
kodem, co z pewnością ułatwi korzystanie z oferty. W zapytaniach dotyczących konkretnych 
cen prosimy o podawanie kodu wybranej usługi. Każda usługa będzie wyceniana w oparciu o 
aktualny  cennik  usług,  który  określa  ceny  netto  za  jeden  miesiąc  publikacji  materiału 
reklamowego.

Rodzaje promocji/reklamy w serwisie Masarnia.pl, to:

 reklama graficzna (statyczne oraz animowane formy graficzne),

 reklama tekstowa (linki tekstowe, artykuły reklamowe),

 mailing reklamowy (rozesłanie wiadomości reklamowej),

 pozostałe (zlecone i akceptowane przez portal Masarnia.pl)

I. Reklama graficzna.

    Redakcja serwisu Masarnia.pl dopuszcza szereg form graficznych o różnych rozmiarach. 
Mogą to być obrazy statyczne zapisane w postaci plików jpg, png lub obrazy animowane – gif 
lub swf.  

Umowne nazwy i rozmiary poszczególnych form graficznych:

 MaxiBanner -  970x90px (do 50kb),

 Banner        -  728x90px (do 45kb),

 MiniBaner    -  234x60px (do 15kb),

 Button         -  160x90px (160x60px) (do 10kb),

 Skyskraper  -  160x600px (do 50kb).

W nawiasach podano maksymalne, dopuszczalne rozmiary plików graficznych.

       Każda z wymienionych form reklamowych może być powiązana z dowolną stroną (lub 
dowolnymi  stronami)  reklamodawcy.  Pliki  dyskowe  publikowanych  reklam  muszą  być 
umieszczone na serwerze Masarnia.pl.

    Tabele od 1 do 6 przedstawiają podstawowe typy i oznaczenia reklam, w zależności od 
wybranej formy graficznej oraz jej położenia na stronie. W tabeli 7 przedstawiono procentowe 
zmniejszenia ceny publikacji  reklamy dla  kampanii  reklamowych trwających dłużej  niż  trzy 
miesiące. 



     Tabela nr 1: Strona główna.

Nazwa i rozmiar
reklamy

 
 Położenie  Kod usługi

Rozmieszczenie na stronie

MaxBanner

 970x90px
A SGMAX-A

B SGMAX-B

Banner

 728x90px
C SGBAN-C

D SGBAN-D

SkySkraper

 160x600px
E SGSKS-E

F SGSKS-F

Button

 160x90px 
(160x120px)

G
J

SGBUT-G
SGBUT-J

H
K

SGBUT-H
SGBUT-K

I
L

SGBUT-I
SGBUT-L

     Tabela nr 2: Strona Branża mięsna, kategorie: 
                          Aktualności, Technologia, Chłodnictwo.
                         Poszczególne pozycje dotyczą jednej z wymienionych kategorii.

Nazwa i rozmiar
reklamy

 
 Położenie Kod usługi

Rozmieszczenie na stronie

MaxiBanner

 970x90px A BMMAX-A

Banner

 728x90px
B BMMAX-B

C BMBAN-C

MiniBanner

 234x60px
D BMBAN-D

E BMSKS-E



     Tabela nr 3: Strona Branża mięsna: pozostałe kategorie.
                         Poszczególne pozycje dotyczą jednej, wybranej kategorii.
                         Strony: Rynek, Praca, Prawo Podatki Finanse, Katalog, Wydarzenia.
                         Poszczególne pozycje dotyczą jednej, wybranej strony serwisu.

Nazwa i rozmiar
reklamy

 
 Położenie Kod usługi

Rozmieszczenie na stronie

MaxiBanner

 970x90px A BPMAX-A

Banner

 728x90px
B BPBAN-B

C BPBAN-C

MiniBanner

 234x60px
D BPMIN-D

E BPMIN-E

     Tabela nr 4: Strona Ogłoszenia, kategorie: kupię - sprzedam, praca, usługi.
                         Poszczególne pozycje dotyczą jednej z wymienionych kategorii ogłoszeń.

Nazwa i rozmiar
reklamy

 
 Położenie Kod usługi

Rozmieszczenie na stronie

MaxiBanner

 970x90px A OGMAX-A

Banner

 728x90px
B OGBAN-B

C OGBAN-C

MiniBanner

 234x60px
D OGMIN-D

E OGMIN-E



     Tabela nr 5: Strona Branżowy Katalog Firm.

Nazwa i rozmiar
reklamy

 
 Położenie Kod usługi

Rozmieszczenie na stronie

MaxiBanner

 970x90px A KFMAX-A

Banner

 728x90px
B KFBAN-B

C KFBAN-C

MiniBanner

 234x60px
D KFMIN-D

E KFMIN-E

 

     Tabela nr 6: Strony: Rynek, Prawo, Podatki i finanse.
                           Oznaczenia dotyczą jednej z wymienionych stron serwisu.

Nazwa i rozmiar
reklamy

 
 Położenie Kod usługi

Rozmieszczenie na stronie

MaxiBanner

 970x90px A SPMAX-A

Banner

 728x90px
B SPBAN-B

C SPBAN-C

MiniBanner

 234x60px
D SPMIN-D

E SPMIN-E

     Dla  form MaxiBanner  oraz  Banner  dopuszcza  się  współdzielenie  miejsc  reklamowych 
pomiędzy  trzy  (dla  MaxiBannera)  lub  dwie  (dla  Bannera)  reklamy.  W  przypadku  takiego 
współdzielenia   obrazy  wyświetlane  są  naprzemiennie  (losowo)  przy  każdym  odświeżeniu 
strony.

         Tabela nr 7: Zmniejszenie ceny reklam dla czasu publikacji

                                            

Forma reklamowa

    Zmniejszenie ceny za miesiąc emisji 
dla czasu publikacji:

powyżej 3 
miesięcy

powyżej 6 
miesięcy

powyżej 9 
miesięcy

MaxiBanner,  Banner, 
Skyskraper 10% 20% 30%

MiniBanner, Button - 10% 20%



II. Reklama tekstowa.

Serwis Masarnia.pl udostępnia dwie formy reklamy tekstowej:

 link tekstowy – napis zawierajacy maksymalnie 30 znaków (wliczając znak spacji), 
powiązany  z  dowolną  stroną  reklamodawcy,  wyświetlany  na  stronach  serwisu 
Masarnia.pl  jako  opcja  w  rozwijanym  menu  witryny  lub  w  postaci  pozycji  modułu 
wyświetlającego  jedną  lub  więcej  tego  typu  reklam.  Link  tekstowy  (lub  moduł 
zawierający  linku  tekstowe)  oznaczony  jest  napisem  „REKLAMA”  lub  „Link 
sponsorowany”,

 artykuł reklamowy – tekst, będący artykułem, umieszczony w jednej z dostępnych 
kategorii  strony Branża mięsna (np. aktualności,  klimatyzacja, opakowania, itd.) lub 
innej podstrony (Rynek, Prawo, itd.). Artykuł reklamowy może zawierać tekst, elementy 
graficzne  i  multimedialne  (obrazy,  fotografie,  audio-video)  oraz  linki  do  stron 
reklamodawcy.  Ta forma reklamy może być oznaczona napisem „Reklama”,  „Artykuł 
reklamowy”  lub  „Artykuł  sponsorowany”.  Niezależnie  od  kategorii  czy  podstrony,  w 
której  umieszczony  jest  artykuł,  może  on  być  promowany  na  stronie  głównej 
Masarnia.pl w postaci tytułu wraz z tekstem (oraz ilustracją) wprowadzającym, a także 
przy  pomocy  slajdu  wyświetlanego  w  odpowiednim bloku  strony  głównej  serwisu.  

          Tabela nr 8: Link tekstowy.

Miejsce wyświetlania Kod usługi

Menu rozwijane
 jako opcja podrzędna menu strony LMEN

Moduł linki reklamowe
 strona główna
 branża mięsna (kategorie)
 ogłoszenia (kategorie)
 branżowy katalog firm

LMOD-SG
LMOD-BM
LOMD-OG
LMOD-KT

          Tabela nr 9: Artykuł reklamowy.

Miejsce publikacji   
Kod usługi  

Kod usługi
(wyróżnienie 

artykułu)

Branża mięsna
 aktualności,technologia, chłodnictwo
 przyprawy i dodatki, osłonki, 

opakowania
 jakość i higiena, handel, transport, 

weterynaria

AR-ATC
AR-PDO
AR-HTW

AR-ATC1
AR-PDO1
AR-HTW1

Podstrony serwisu
 rynek
 prawo
 podatki i finanse

AR-RNK
AR-PRA
AR-POF

AR-RNK1
AR-PRA1
AR-POF1

    Każdy artykuł  reklamowy może  być aktualizowany/wymieniany maksymalnie  dwa  razy
w  miesiącu,  a  w  przypadku  dłuższych  kampanii  reklamowych  (trwających  powyżej  trzech 
miesięcy)  reklamodawca  ma  możliwość  dodania  nowego  artykułu  w  każdym  miesiącu 
publikacji. Po dodaniu nowego artykułu (lub aktualizacji artykułu istniejącego) może on być 
promowany wyróżnieniem na stronie głównej serwisu Masarnia.pl. 



III. Mailing reklamowy.

Portal Masarnia.pl udostępnia dwie formy reklamy polegającej na rozsyłaniu wiadomości e-mail 
do swoich użytkowników/subskrybentów:

● reklama graficzna (banner reklamowy) widoczna w treści biuletynu aktualności portalu 
Masarnia.pl,

● dowolna treść reklamowa (tekst i/lub grafika) rozsyłana na konta użytkowników portalu 
Masarnia.pl.

          Tabela nr 9: Artykuł reklamowy.

Reklama w mailingu
  

Kod usługi  

  Banner reklamowy w treści biuletynu
  aktualności Masarnia.pl

 
MR-BAN

  Wiadomość reklamowa (tekst i/lub grafika)
  rozsyłana na konta użytkowników Masarnia.pl MR-MAL

IV. Pozostałe.

     Wiadomo,  że  technologie  wykorzystywane  w  sieci  Internet  dają  duże  możliwości 
promowania swoich stron/produktów. W oparciu o te możliwości można tworzyć i realizować 
rozmaite kampanie reklamowe wykorzystując cały wachlarz technik dotarcia do potencjalnego 
klienta.  Dlatego  też  jesteśmy  otwarci  na  różne  rozwiązania,  zgodne  z  wymaganiami 
reklamodawców - zarówno tych incydentalnych jak i stałych. W ramach „Pozostałych” usług 
przewidujemy abonament, podstrony reklamowe, formularze kontaktowe, itp.

Zapraszamy do współpracy.

Redakcja Masarnia.pl 


