
   

Oferta reklamy na portalu  www.sanokonline.pl oraz www.etyrawa.pl . 

Reklama możliwa również w serwisach www.izagorz.pl , www.ebukowsko.pl , 
www.leskoonline.pl , www.ustrzykionline.pl oraz www.brzozowonline.pl . 
 

Przedstawiamy produkty reklamowe portalu, które na pewno sprostają Państwa wymaganiom. 
Dzięki nim, Państwa firma, produkt lub usługa zaistnieją w świadomości mieszkańców miasta 
Sanoka. Duża efektywność, najwyższa jakość wykonania i niskie ceny - to atuty naszej oferty. 

Zamówienia i pytania prosimy kierować na adres:  

 redakcja@sanokonline.pl lub kontakt@mediasan.pl  

lub pod nr tel.  502 920 384 ,  782 795 602 . 

 
Formaty, rozmiary i rozmieszczenie standardowych produktów reklamowych: 

 
Baner A 

Rozmiar: 780x120 
Cena: 250zł + VAT ( 1 miesiąc emisji reklamy w dwóch serwisach równocześnie ) 

Projekt reklamy: 70 zł + 23% VAT 

Jest to graficzny lub animowany element reklamowy o wymiarach 780x120 pikseli, 
umieszczany centralnie w górnej części strony. Kliknięcie w baner powoduje automatyczne 
przejście do reklamowanego serwisu lub strony w portalu, która przedstawia szczegóły 
reklamowanego produktu, usługi lub firmy. Baner jest emitowany na wszystkich podstronach 
portalu, również na stronie głównej. 

 

http://www.sanokonline.pl/
http://www.etyrawa.pl
http://www.izagorz.pl/
http://www.ebukowsko.pl/
http://www.leskoonline.pl/
http://www.ustrzykionline.pl/
http://www.brzozowonline.pl/
mailto:redakcja@sanokonline.pl
mailto:kontakt@mediasan.pl


Baner B1,B2 

Rozmiar: 150x120 
Cena: od 120zł + VAT ( 1 miesiąc emisji reklamy w dwóch serwisach równocześnie ) 

Projekt reklamy: 70 zł + 23% VAT 

Jest to graficzny lub animowany element reklamowy o wymiarach 150x120 pikseli, 
umieszczany na lewo w górnej części strony. Kliknięcie w baner powoduje automatyczne 
przejście do reklamowanego serwisu lub strony w portalu, która przedstawia szczegóły 
reklamowanego produktu, usługi lub firmy. Baner jest emitowany na wszystkich podstronach 
portalu, również na stronie głównej. 

 

Baner C 

Rozmiar: 300x250 
Cena: od 200zł + VAT  ( 1 miesiąc emisji reklamy w dwóch serwisach równocześnie ) 

Projekt reklamy: 70 zł + 23% VAT 

Jest to graficzny lub animowany element reklamowy o wymiarach 300x250 pikseli, 
umieszczany w prawej części strony. Kliknięcie w baner powoduje automatyczne przejście do 
reklamowanego serwisu lub strony w portalu, która przedstawia szczegóły reklamowanego 
produktu, usługi lub firmy. Baner jest emitowany na wszystkich podstronach portalu, również 
na stronie głównej. 

 



 

Baner D 

Rozmiar: 150x120 
Cena: od 100zł + VAT ( 1 miesiąc emisji reklamy w dwóch serwisach równocześnie ) 

Projekt reklamy: 70 zł + 23% VAT 

Jest to graficzny lub animowany element reklamowy o wymiarach 150x120 pikseli, 
umieszczany w prawej części strony. Kliknięcie w baner powoduje automatyczne przejście do 
reklamowanego serwisu lub strony w portalu, która przedstawia szczegóły reklamowanego 
produktu, usługi lub firmy. Baner jest emitowany na wszystkich podstronach portalu, również 
na stronie głównej. 

 



Aby wykupić jedną z proponowanych form reklamy należy dokonać wpłaty na podane niżej 
konto oraz  skontaktować się z nami w celu uzgodnienia szczegółów prezentacji. 

Usługi świadczone przez portal sanokonline.pl wykonuje firma: 

Finanse & Marketing Maciej Dufrat 

Długie 78a 
38-530 Zarszyn 
NIP: 687-184-58-50 
REGON: 180410758 

e-mail:  redakcja@sanokonline.pl  

e-mail:  kontakt@mediasan.pl  

www.mediasan.pl  

Tel: 502 920 384    

Tel:  782 795 602 

NR KONTA:   ING 52 1050 1458 1000 0090 4923 6749 

Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego 
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