
Informacje regulaminowe: 

Kaktoos sp. j. wydawca serwisu plasterlodzki.pl nie 

ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych 

reklam. Reklamodawca zobowiązany jest do naprawie-

nia ewentualnych szkód powstałych po stronie  w 

związku z treścią zamieszczonej reklamy. Kaktoos  

sp. j. zastrzega sobie prawo do odmowy oraz wstrzyma-

nia emisji reklam bez podania przyczyny, w szczegól-

ności jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że z ich 

treści lub treści strony docelowej wynika, że są one 

sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecz-

nego lub naruszają słuszne prawa osób trzecich. 

Wszystkie gotowe materiały reklamowe (gotowe mate-

riały reklamowe – materiały w plikach w formatach 

txt, jpg, gif, gif animowany, flash, html lub rich media) 

do wykorzystania, jako reklama konieczne do rozpo-

częcia kampanii musza być dostarczone nie później 

niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem emisji. Jeżeli 

reklamodawca nie posiada własnych materiałów re-

klamowych (banerów, itp.), Kaktoos sp. j. może je 

wykonać za dodatkową opłatą. Za datę rozpoczęcia 

emisji uważa sie wyemitowanie pierwszej reklamy 

spośród wszystkich objętych danym zamówieniem, 

niezależnie od tego na ile etapów podzielona jest 

realizacja zamówienia. 

Odbiorcy:  

Odbiorcami portalu są osoby w wieku 18—44  zamieszkałe na terenie Łodzi i Warszawy, które 

interesują się szeroko rozumianą kulturą i są jej czynnymi uczestnikami. Najczęściej  odwiedzają 

n a s z  p o r t a l  s t u d e n c i  o r a z  o s o b y  z  w y ż s z y m  w y k s z t a ł c e n i e m .   

Osoby na kierowniczych stanowiskach, które mają środki finansowe aby uczestniczyć w wydarze-

niach kulturalnych na terenie Łodzi.  

Statystyki: 

Każdy z naszych klientów ma wgląd do naszych statystyk za ostatni kwartał. Obecnie liczba uni-

kalnych użytkowników kształtuje się na poziomie 45-50 tyś. a liczba odsłon 110—130tyś. . 

Nazwa podstrony 

Ilość odsłon 

przez 2 tygo-

dnie 

%  wszystkich  

odsłon serwisu 

A0 

double 

billboard 

750x200 

A 

button 

300x50 

A3 

button 

468x60 

B 

skyscraper 

160x600 

C 

button 

166x90 

D1 

button 

300x100 

D2 

button 

300x50 

Kategoria A 

(FILM, MUZYKA, 

MIASTO) 

ok. 10000 ok. 8-10% 400 270 180 350 60 150 100 

Kategoria B (TEATR, 

SZTUKA,  

LITERATURA) 

ok. 2000 ok. 2-4% 250 150 80 190 30 60 35 

Kategoria C 

(SPORT) 
ok. 4000 

sezonowo dużo 

odsłon, w czasie 

marzec- czerwiec 

oraz sierpień - 

grudzień 

300 200 160 250 70 130 100 

Kategoria  

KONKURSY 
ok. 1500  ok. 2% 150 50 30 x x 40 20 

Kategoria  

KALENDARZ IMPREZ 
ok. 10000 

ok. 10% w czasie 

listopad- luty 
250 x 180 x x 150 100 

  
Ilość odsłon 

przez 2 tygodnie 

%  wszystkich 

odsłon serwisu 

A0 

double 

billboard 

750x200 

A1 

button 

500x50 

A3 

button 

468x60 

B 

skyscraper 

160x600 

C 

button 

166x90 

D1 

button 

300x100 

D2 

button 

300x50 

STRONA GŁÓWNA 

PLASTERLODZKI.PL 
ok. 3500 ok. 5% 500  350  180  400 80  180 120 

Cennik reklam na stronach portalu  
Podane ceny są cenami netto, należy  doliczyć podatek vat  23%. 

Ceny podane w tabelach dotyczą 14 dni umieszczania reklamy w wybranych miejscach na stronie. 

Cena nie obejmuje kosztów przygotowania materiałów reklamowych. 

Zamieszczamy maksymalnie 2 rotacyjne banery w jednym miejscu reklamowym. Dopłata za 

wyłączność  w danym module reklamowym wynosi +50%. Ceny obowiązują od  01 .01.2012r. 

POSTAW NA KULTURĘ ! 

INNE FORMY REKLAMY  

Reklama (A4 - button 468x60) pod tekstem o wybranej tematyce 100 zł za 10 tekstów 

Artykuł sponsorowany (tydzień na stronie głównej) 1200 

  

  cena A0  na wszystkich skyscpraper 

2 tygodnie 2000 1200 

4 tygodnie 3500 2000 

     KKONTAKT: 
reklama@plasterlodzki.pl 

slmedia@o2.pl 
663882124 lub 509368006 



Przykładowe miejsca reklamowe
Przykładowe miejsca reklamowe

Przykładowe miejsca reklamowe Przykładowe miejsca reklamowe

PODSTRONY 

STRONA GŁÓWNA 



skyscraper 160x600 - główna, miesiąc 700,- 

button 300x50 - podstrona kategoria A, miesiąc 400,- 

button 300x100 - kalendarz, miesiąc 400,- 

tekst na stronie głównej - zapowiedź tydzień gratis 

informacje w kalendarzu gratis 

relacja z imprezy gratis 

konkurs gratis 

newsletter 100 

całość 1 600 zł 

button 300x50 - podstrona kategoria A, miesiąc 500,- 

button 300x100 - główna, miesiąc 300,- 

tekst na stronie głównej - zapowiedź tydzień 300,- 

informacje w kalendarzu gratis 

relacja z imprezy gratis 

konkurs gratis 

newsletter 100,- 

całość 1 200 zł 

PREMIUM 

button 300x50 - sport, miesiąc 320,- 

reklama pod tekstem (wybrana dziedzina) sport  100,- 

button 468x60 - dwa tygodnie główna 180,- 

button 166x90 - sport, dwa tygodnie 70,- 

całość: 770 zł 

    Doublebillboard 750x200– wszystkie strony serwisu miesiąc 3000,- 

 button 500x50 - główna, miesiąc 600,- 

 button 468x60 - główna+A+B+C+konkursy+kalendarz imprez 1200,- 

tekst na stronie głównej - zapowiedź tydzień gratis 

informacje w kalendarzu gratis 

relacja z imprezy gratis 

konkurs gratis 

newsletter gratis 

całość 4 800 zł 

PATRONAT 

EVENT 

SPORT 

PROPONOWANE PAKIETY  

REKLAMOWE NA STRONACH  

PLASTERLODZKI.PL 

KONTAKT: 
reklama@plasterlodzki.pl 

slmedia@o2.pl 
663882124 lub 509368006 


