
Podhalański	Portal	Informacyjny	podhale24.pl	działa	od	stycznia	2007	roku.	Każdego	dnia	od	ponad	
16	 lat	 dostarczamy	 mieszkańcom	 Podhala	 i	 nie	 tylko	 najświeższych	 i	 najważniejszych	 informacji	
dotyczących	regionu.		Poza	codziennymi	wiadomościami	z	życia	samorządów	i	lokalnych	społeczności	
Czytelnicy	 znajdują	 u	 nas	 również	 wiadomości	 sportowe,	 motoryzacyjne	 oraz	 wiadomości	 z	
działajacych	 na	 Podhalu	 szkół.	 Każdego	 dnia	 publikujemy	 kilkanaście	 autorskich	 materiałów	
redakcyjnych,	galerii	zdjęć	oraz	zaproszenia	na	ciekawe	i	warte	uwagi	wydarzenia.	

Na	podhale24.pl	umożliwiamy	publikację	bezpłatnych	ogłoszeń	drobnych	-	każdego	dnia	do	publikacji	
traLiają	 dziesiątki	 nowych	 ogłoszeń	 dotyczących	 m.in.	 nieruchomości,	 motoryzacji,	 pracy	 czy	
oferowanych	usług.	Ogłoszenia	publikujemy	bezpłatnie	a	dodawane	są	one	łatwo	i	szybko	online	przez	
samych	Czytelników.	

W	ostatnim	czasie	rozbudowaliśmy	i	odświeżyliśmy	katalog	Lirm.	Teraz	nazywa	się	on	katalog	Lirm	z	
Podhala.	Mamy	tu	wizytówki	kilku	tysięcy	działających	na	Podhalu	Lirm	z	najróżniejszych	branż.	Wpisy	
do	 katalogu	 dodawane	 są	 samodzielnie	 online	 i	 każdy	 lokalny	 przedsiębiorca	 może	 zrobić	 to	
bezpłatnie.	

Dla	 wygody	 naszych	 Czytelników	 podhale24.pl	 funkcjonuje	 w	 kilku	 wersjach	 pozwalających	
dopasować	się	do	upodobań	Czytelnika	i	urządzenia,	z	którego	korzysta	przeglądając	strony	portalu.	

Portal	 podhale24.pl	 zbudowany	 jest	 responsywnie	 -	 czyli	 w	 sposób	 który	 sprawia,	 że	 treść	
dostosowuje	się	do	szerokości	ekranu,	na	którym	jest	wyświetlany.	Z	tej	wersji	korzysta	zdecydowana	
większość	naszych	Czytelników.	Jeśli	jednak	ktoś	woli	stały	układ	strony,	szczególnie	na	urządzeniach	
o	 mniejszych	 ekranach	 może	 zablokować	 responsywność	 i	 przeglądać	 stronę	 w	 wersji	 takiej	 jaką	
widać	 na	 ekranie	 komputera.	 Specjalnie	 z	 myślą	 o	 użytkownikach	 smartfonów	 czy	 tabletów,	
przygotowujemy	 też	 odrębną	 wersję	 m.podhale24.pl	 w	 100	 procentach	 optymalizowaną	 pod	
urządzenia	 mobilne.	 Jest	 to	 wersja	 ograniczona	 nieco	 pod	 względem	 funkcjonalności	 ale	 za	 to	
najnowsze	wiadomości	przeglądać	można	bardzo	wygodnie	i	szybko,	a	sam	układ	strony	jest	bardzo	
przejrzysty.	

W	styczniu	2023	roku,	według	branżowego	serwisu	www.similarweb.com	analizującego	ruch	w	sieci	
dla	poszczególnych	stron	podhale24.pl	odwiedzone	zostało	ponad	2,7	miony	razy!	Ponad	1,9	miliona	
przypadło	na	wersję	pełną	podhale24.pl,	ponad	800	tysięcy	sięgnęło	po	wersję	m.podhale24.pl	
Już	 sam	wynik	 oglądalności	 stawia	 nas	 na	 pozycji	 niekwestionowanego	 lidera	 lokalnych	mediów,	 a	
pozostałe	ważne	wskaźniki	 tylko	 potwierdzają	 naszą	 pozycję.	 Czytelnik	 spędza	 na	 stronie	 ponad	 4	
minuty	 podczas	 jednej	 wizyty	 odwiedzając	 ponad	 4	 podstrony	 serwisu.	 98%	 naszych	 Czytelników	
traLia	do	nas	„direct”	czyli	wpisując	adres	strony	w	przeglądarce	lub	przez	wyszukiwarkę	internetową	
wpisując	nazwę.	Ruch	generowany	z	zewnętrznych	źródeł	i	mediów	społecznościowych	gdzie	zatraca	
się	charakter	i	markę	serwisu	wynosi	zaledwie	nieco	ponad	1%.	TraLiają	więc	do	nas	Czytelnicy,	którzy	
do	nas	właśnie	chcą	traLić	wiedząc,	że	zawsze	znajdą	to	czego	szukają.		
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Serwis	 www.similarweb.com	 umożliwia	 bezpłatną	 analizę	 dowolnej	 strony	 www	 -	 zachęcamy	 do	
samodzielnego	 przeglądnięcia	 wyników	 naszych	 oraz	 innych	 serwisów.	 W	 razie	 potrzeby	 służymy	
oczywiście	szerszymi	danymi	statystycznymi	także	z	innych	narzędzi	analitycznych.	

Standardowe	formy	reklamy	gra1icznej	(Llat	fee)	

Kod Rozmiar (px) Opis - lokalizacje podane są dla widoku dla ekranu 
komputerowego w pełnej rozdzielczości, przy węższych ekranach 

treść strony zawija się.

System Cena neHo za 
tydzień emisji

OA 1200x150 Baner nagłówkowy, wyświetla się na wszystkich stronach portalu 1 na 16 600,00 zł

OB 750x150 Baner wyświetla się każdym dziale pod tekstem 1 na 8 240,00 zł

A1 400x100 Strona główna, górna linia, lewa strona 1 na 4 500,00 zł

A2 400x100 Strona główna, górna linia, środek 1 na 4 500,00 zł

A3 400x100 Strona główna, górna linia, lewa strona 1 na 3 500,00 zł

A4 400x100 Strona główna, środkowa linia, prawa strona 1 na 3 500,00 zł

A5 400x100 Strona główna, środkowa linia, środek 1 na 1 500,00 zł

A6 400x100 Strona główna, środkowa linia, prawa strona 1 na 1 500,00 zł

B1 300x100 Aktualności, prawa strona, góra 1 na 4 500,00 zł

B2 300x100 Aktualności, prawa strona, środek 1 na 3 500,00 zł

B3 300x150 Aktualności, prawa strona, dół 1 1 na 2 500,00 zł

B4 300x200 Aktualności, prawa strona, dół 2 1 na 2 500,00 zł

C1 300x100 Rozmaitości, prawa strona, góra 1 na 3 380,00 zł

C2 300x100 Rozmaitości, prawa strona, środek 1 na 3 380,00 zł

C3 300x150 Rozmaitości, prawa strona, dół 1 1 na 2 380,00 zł

C4 300x200 Rozmaitości, prawa strona, dół 2 1 na 1 380,00 zł

D1 300x100 Sport, prawa strona, góra 1 na 1 280,00 zł

D2 300x100 Sport, prawa strona, środek 1 na 1 280,00 zł

D3 300x150 Sport, prawa strona, dół 1 1 na 1 280,00 zł

D4 300x200 Sport, prawa strona, dół 2 1 na 1 280,00 zł

E1 300x100 CGK i Szkoła, prawa strona, góra 1 na 1 140,00 zł

E2 300x100 CGK i Szkoła, prawa strona, środek 1 na 1 140,00 zł

E3 300x150 CGK i Szkoła, prawa strona, dół 1 1 na 1 140,00 zł

E4 300x200 CGK i Szkoła, prawa strona, dół 2 1 na 1 140,00 zł

F1 300x100 Motoryzacja, prawa strona, góra 1 na 2 240,00 zł

F2 300x100 Motoryzacja, prawa strona, środek 1 na 2 240,00 zł

F3 300x150 Motoryzacja, prawa strona, dół 1 1 na 1 240,00 zł

F4 300x200 Motoryzacja, prawa strona, dół 2 1 na 1 240,00 zł

G1 750x150 Ogłoszenia, dział  Różne i Praca 1 na 20 60,00 zł
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Niestandardowe	formy	reklamy	gra1icznej	i	video	
Jeśli	oczekujecie	Państwo	czegoś	ponad	to,	co	znajduje	się	w	powyższym	cenniku	jesteśmy	otwarci	na	
wszystkie	 propozycje.	 Wśród	 niestandardowych	 form,	 które	 mieliśmy	 już	 okazje	 realizować	 dla	
naszych	klientów	są	reklamy	video	w	działach	redakcyjnych	lub	na	pierwszej	stronie	portalu.	

Reklama	kontraktowana	na	ilość	wyświetleń	
Umożliwiamy	 Państwu	 zamieszczenie	 reklam	 pojawiających	 się	 jako	 nakładka	 na	 treść	 strony	 w	
formie	banera	na	dole	ekranu	lub	innych	form	przy	krawędziach	strony.	Oferta	ta	sprzedawana	jest	na	
wyświetlenia	które	emitujemy	unikalnym	użytkownikom	w	określonym	czasie.	Klient	ma	możliwość	
określenia	 docelowej	 grupy	 odbiorców	 czy	 to	 względem	 lokalizacji,	 czy	 na	 przykład	 branżowo.	
Wybierając	kontekst	artykułów	przy	których	reklama	ma	być	emitowana	możemy	skupić	przekaz	na	
mieszkańcach	danego	 regionu,	 czy	 zainteresowanych	daną	 tematyką.	 Pozwala	 to	 bardzo	 efektywnie	
gospodarować	budżetem	reklamowym	przeznaczając	na	reklamę	nowe	kilka	złotych	dziennie.		
Cena	za	1000	wyświetleń	(CMP)	wynosi	12	zł	netto,	czyli	1,2	grosza	za	jedno	wyświetlenie!	

Artykuły	sponsorowane	
Istnieje	możliwość	odpłatnego	zamieszczenia	dostarczonego	tekstu	w	dowolnym	z	działów.	Publikacja	
taka	 będzie	miała	 w	 tytule	 wpis:	 artykuł	 sponsorowany	 lub	 tekst	 sponsorowany.	W	 ramach	 usługi	
opłacony	 tekst	będzie	 zamieszczony	w	wybranym	dziale.	Może	być	 także	utrzymany	w	czołówce	 (5	
pozycji)	danego	działu	przez	zakontraktowany	okres	-	każde	24	godziny	kosztują	równowartość	ceny	

G2 750x150 Ogłoszenia, dział Nieruchomości 1 na 10 60,00 zł

G3 750x150 Ogłoszenia, dział Motoryzacja 1 na 10 60,00 zł

H1 300x200 Ogłoszenia, dział  Różne i Praca, prawa kolumna 1 na 1 180,00 zł

H2 300x200 Ogłoszenia, dział Nieruchomości, prawa kolumna 1 na 1 180,00 zł

H3 300x200 Ogłoszenia, dział Motoryzacja, prawa kolumna 1 na 1 180,00 zł

MO1 300x100 Mobilne wersja m.podhale24.pl – strona główna 1 na 4 150,00 zł

MO2 300x200 Mobilna wersja m.podhale24.pl – baner w treści 1 na 10 150,00 zł
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Kod Rozmiar (px) Opis - lokalizacje podane są dla widoku dla ekranu 
komputerowego w pełnej rozdzielczości, przy węższych ekranach 

treść strony zawija się.

System Cena neHo za 
tydzień emisji

OAV 1200x340 Połączenie banera reklamowego i okna video z plabormy 
streamingowej lub z własnego źródła, lokowane w środku 

pierwszej strony - zobacz przykład

Do 
uzgodnienia

od 1200 zł

OBV 700x250 Okno video z plabormy streamingowej lub z własnego źródła 
lokowane pod artykułami w działach - zobacz przykład

Do 
uzgodnienia

od 400 zł

https://podhale24.pl/home?PPUZ
https://podhale24.pl/aktualnosci/artykul/89475/Remont_kapliczki__do_trzech_razy_sztuka.html?WSB


publikacji.	Po	upływie	tego	czasie	artykuł	będzie	przesuwał	się	stopniowo	w	miarę	dodawania	nowych	
artykułów	do	działu.	

Przygotowanie	materiału	do	publikacji	w	zależności	od	stopnia	trudności	i	ilości	materiałów	od	50	zł	
netto.	

UWAGA!	 Cennik	 powyższych	 nie	 dotyczy	 publikacji	 odpłatnej	 publikacji	 oświadczeń,	 przeprosin,	
sprostowań	i	innych,	także	zarządzonych	wyrokami	sądów	tekstów.	Cennik	takich	publikacji	znajduje	
się	poniżej.	

Cennik	publikacji	ogłoszeń,	komunikatów,	sprostowań	i	przeprosin	na	podhale24.pl	
W	zależności	od	wybranego,	lub	wskazanego	w	wyroku	sądu	lub	ugodzie	miejsca	teksty	o	charakterze		
ogłoszeń,	 komunikatów,	 sprostowań,	 przeprosin	 i	 tym	podobnych	publikowane	 są	na	następujących	
warunkach:	

Dział Limit znaków Cena neHo za publikacje Cena neHo za utrzymanie (24h)

Aktualności 2200 600 zł 600 zł

Rozmaitości 2200 360 zł 360 zł

Motoryzacja 2200 240 zł 240 zł

Pozostałe działy 2200 120 zł 120 zł

SportowePodhale.pl 2200 120 zł 120 zł

Pieniny24.pl 2200 120 zł 120 zł

MalopolskaOnline.pl 2200 200 zł 200 zł

Miejsce publikacji Opis

Ogłoszenia drobne Ogłoszenia urzędowe i komunikaty Tekst (do 2000 znaków) publikowany jest 
bezterminowo lub do czasu wskazanego 
przez zleceniodawce.

120,00 zł

Działy redakcyjne

Aktualności Tekst (do 2000 znaków) publikowany jest w 
dziale Aktualności w momencie określonym 

przez  zleceniodawce, po czym podlega 
regułom identycznym jak wszelkie inne 

wiadomości w danym dziale, czyli z każdą 
nowo-dodaną wiadomością obniża swoją 

pozycje w dziale. Tekst raz opublikowany na 
zawsze pozostaje w zasobach działu.

600,00 zł

Rozmaitości Tekst (do 2000 znaków) publikowany jest w 
dziale Rozmaitości w momencie określonym 

przez  zleceniodawce, po czym podlega 
regułom identycznym jak wszelkie inne 

wiadomości w danym dziale, czyli z każdą 
nowo-dodaną wiadomością obniża swoją 

pozycje w dziale. Tekst raz opublikowany na 
zawsze pozostaje w zasobach działu.

360,00 zł
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Ogłoszenia	urzędowe.	
W	ramach	działu	ogłoszeń	działa	wydzielona	kategoria	ogłoszeń	urzędowych.	Dedykujemy	 tą	ofertę	
do	 samorządów,	 urzędów	 państwowych	 i	 innych	 instytucji	 oczekujących	 publikacji	 obszernych	
ogłoszeń,	obwieszczeń	czy	zaproszeń	do	przetargów.	

Cena	 ogłoszenia	 to	 12	 zł	 netto	 (za	 każde	 rozpoczęte	 7	 dni	 emisji).	 Istnieje	 możliwość	 umowy	
abonamentowej	na	kwartał	(240	zł	netto),	pół	roku	(420	zł	netto)	lub	rok	(720	zł)	bez	limitu	ogłoszeń.	
Ogłoszenia	 są	 zamieszczane	 na	 dowolny	 termin,	 płatne	 za	 każde	 rozpoczęte	 21	 dni,	 limit	 znaków	
2200.	Istnieje	możliwość	dodania	zdjęcia	lub	np.:	logo	urzędu	

Nekrologi	i	kondolencję.	
Nekrologi	 i	 kondolencję	 w	 formie	 graLicznej	 publikowane	 są	 odpłatnie	 w	 stosowanym	 dziale.	 Cena	
publikacji	nekrologu	dla	klienta	indywidualnego	to	100	zł	netto.	Dla	zakładów	pogrzebowych	mamy	
odrębną	ofertę	–	prosimy	o	kontakt.	Publikacje	te	pozostają	w	zasobach	strony,	o	ile	zleceniodawca	nie	
określi	terminu	jego	usunięcia	

Reklama	 w	 dziale	 „nekrologi”	 dedykowana	 jest	 zakładom	 pogrzebowym	 działającym	 na	 terenie	
Podhala.	Cena	 reklamy	o	 rozmiarze	300x450	px	w	udostępnionych	miejscach	wynosi	75	zł	netto	za	
tydzień.	

Do	publikacji	przyjmowane	są	gotowe	materiały	przygotowane	zgodnie	z	wskazanymi	wytycznymi	-	
istnieje	 możliwość	 zlecenia	 przygotowania	 materiałów	 graLicznych	 lub	 tekstów	 współpracuyjącej	 z	
nami	 agencji	 reklamowej.	 Dla	 Klientów	 podhale24.pl	 cena	 przygotowana	 banera	 to	 koszt	 od	 80	 zł	
netto,	 przygotowanie	 tekstu	 promocyjnego	 koszt	 od	 100	 zł	 netto.	 Istnieje	 też	 możliwość	
przygotowania	materiałów	video	w	cenie	do	500	zł	netto.	

Pozostałe Tekst (do 2000 znaków) publikowany jest w 
wybranym dziale w momencie określonym 

przez  zleceniodawce, po czym podlega 
regułom identycznym jak wszelkie inne 

wiadomości w danym dziale, czyli z każdą 
nowo-dodaną wiadomością obniża swoją 

pozycje w dziale. Tekst raz opublikowany na 
zawsze pozostaje w zasobach działu.

120,00 zł

Grupa	Medio	Sp.	z	o.o. Styczeń	2023

http://podhale24.pl

