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O portalu
Portal special-ops.pl to serwis internetowy skupiony wokół tematyki sił specjalnych, jednostek wojskowych
i policyjnych, a także wokół wydarzeń i produktów, które się z nimi wiążą.
Obszar tematyczny portalu obejmuje również oceny i recenzje produktów, zapowiedzi wydarzeń
i szkoleń związanych ze strzelectwem, survivalem oraz szeroko pojętym outdoorem.
Co znajdziesz w serwisie:
– bieżące informacje z zakresu militariów;
– zapowiedzi wydarzeń, szkoleń i warsztatów;
– prezentacje i recenzje broni, wyposażenia, umundurowania, specjalistycznej odzieży;
– materiały poruszające kwestie operacji antyterrorystycznych z uwzględnieniem sytuacji międzynarodowej;
– informacje na temat organizacji, taktyki, misji bojowych;
– treści dotyczące historii oraz życia codziennego jednostek specjalnych.
Nasi czytelnicy to przede wszystkim:
– zawodowi żołnierze;
– policjanci;
– funkcjonariusze innych służb mundurowych;
– pasjonaci strzelectwa, spadochroniarstwa;
– członkowie grup paramilitarnych;
– entuzjaści survivalu;
– osoby aktywne, uprawiające sporty ekstremalne;
– uczniowie klas mundurowych;
– eksperci zajmujący się zawodowo problematyką obronności i bezpieczeństwa państwa;
– osoby decydujące o przetargach i zamówieniach.
Portal special-ops.pl w liczbach – ubiegły rok:
– blisko 2 000 000 odsłon
– blisko 1 500 000 sesji
– blisko 1 000 000 użytkowników
– 7 800 zarejestrowanych użytkowników
– 9 500 subskrybentów newslettera
– ponad 33 000 fanów na Facebooku
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REKLAMA INTERNETOWA
Agnieszka Szwed
Redakcja Internetowa
e-mail: aszwed@special-ops.pl
tel. kom. 602 277 850, tel. 22 512 60 67

Standardowy artykuł sponsorowany
z określonym z góry czasem promocji

Artykuł sponsorowany jest najczęściej wybieranym produktem reklamowym. Ma wiele zalet i możliwości.
Można umieścić w nim wiele istotnych dla czytalnika informacji.
Artykuł sponsorowany wyświetlany jest na stronie głównej i każdej podstronie portalu w prawej kolumnie.
Dodatkowo artykuł sponsorowany jest promowany w działach tematycznych oraz w miejscach, gdzie aktualnie czytelników jest najwięcej.
Często są to teksty poradnikowe, zawierające przydatne informacje lub rozwiązujące problem czytelnika.
Standardowe właściwości artykułu sponsorowanego:
zztekst na około 5000 znaków, czyli ok. 2-3 strony A4,
zzmożliwość zamieszczenia ok. 10 zdjęć (możliwość umieszczenia plików gif, jpg, png),
zzmożliwość umieszczenia odnośników do strony firmowej (nie tylko głównej) - ok. 3 linków,
zzmożliwość umieszczenia załączników w rozszerzeniu: zip, rar, doc, odt, rtf, pdf, xls, ppt, pps, txt
Opcja dodatkowa: możemy napisać tekst promocyjny danej firmy. Szczegóły oferty znajdują się na końcu
cennika.
CENA ZA PROMOCJĘ I WYŚWIETLANIE
1 miesiąc - 500 zł
3 miesiące - 1200 zł
6 miesięcy - 2000 zł
12 miesięcy - 3500 zł

Standardowy artykuł sponsorowany
z określonym z góry czasem promocji + wysyłka tej treści w newsletterze

Artykuł sponsorowany + wysyłka tej treści w newsletterze zawiera wszystkie standardowe właściwości artykułu sponsorowanego oraz reklamy w cotygodniowym newsletterze.
Artykuł sponsorowany jest promowany i wyświetlany na stronie przez z góry określony czas. Czytelnicy
mogą odwiedzać artykuł bez żadnego limitu.
www.special-ops.pl

Artykuł sponsorowany wyświetlany jest na stronie głównej i na każdej podstronie portalu w prawej kolumnie.
Artykuł sponsorowany jest promowany w działach tematycznych oraz w miejscach, gdzie aktualnie czytelników jest najwięcej.
Dodatkowo artykuł zostanie wysłany w cotygodniowym newsletterze. Baza newslettera zawiera 8500
adresów e-mail. Artykuł zostanie wysłany w newsletterze w najbliższym wolnym terminie.
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CENA ZA PROMOCJĘ I WYŚWIETLANIE
1 miesiąc - 700 zł
3 miesiące - 1400 zł
6 miesięcy - 2200 zł
12 miesięcy - 3700 zł

Artykuł sponsorowany

z określonym czasem promocji oraz na określoną liczbę odsłon
Artykuł sponsorowany z określonym czasem promocji oraz na określoną liczbę odsłon zawiera wszystkie
standardowe właściwości artykułu sponsorowanego.
Artykuł będzie promowany na portalu dopóki uzyska odpowiednią liczbę odsłon w określonym czasie. Aby
uzyskać określoną liczbę odsłon, artykuł będzie promowany w działach tematycznych oraz w miejscach,
gdzie aktualnie czytelników jest najwięcej.
Jeżeli okaże się, że artykuł nie uzyskał określonej liczby odsłon w danym czasie, kampania zostanie przedłużona do czasu uzyskania określonej liczby odsłon.
Dzięki temu mają Państwo pewność uzyskania oczekiwanego wyniku.
OFERTA
zzMinimalny czas promocji: 1 miesiąc
Liczba odsłon: 300 odsłon artykułu przez czytelnika
Cena: 750 zł netto (1,5 zł netto za 1 odsłonę)
zzMinimalny czas promocji: 3 miesiące
Liczba odsłon: 750 odsłon artykułu przez czytelnika
Cena: 1650 zł netto (1,1 zł netto za 1 odsłonę)

Case Study

promowany przez określony czas
Case Study jest rodzajem artykułu, który zawiera wszystkie jego standardowe właściwości.
Case study jest to analiza pojedynczego przypadku, czyli szczegółowy opis rzeczywistego przypadku,
pozwalający wyciągnąć wnioski co do przyczyn i rezultatów jego przebiegu oraz szerzej danego modelu
rozwiązania problemu.
Celem studium przypadku jest pokazanie koncepcji wartych skopiowania, jak i potencjalnych błędów, których należy unikać.

www.special-ops.pl
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CENA ZA PROMOCJĘ I WYŚWIETLANIE
1 miesiąc - 500 zł
3 miesiące - 1200 zł
6 miesięcy - 2000 zł
12 miesięcy - 3500 zł
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Wywiad

promowany przez określony czas
Wywiad jest rodzajem artykułu, który zawiera wszystkie jego standardowe właściwości.
Wywiady świetnie sprawdzają się w rozwiązywaniu problemów bieżących lub spraw, które nurtują czytelnika.
CENA ZA PROMOCJĘ I WYŚWIETLANIE
1 miesiąc - 500 zł
3 miesiące - 1200 zł
6 miesięcy - 2000 zł
12 miesięcy - 3500 zł

Infografika
Za pomocą infografiki przedstawiamy treści w postaci obrazka. Jest to sposób przedstawienia informacji,
często liczbowych, który środkami graficznymi pomaga w jej przyswojeniu i daje lepsze wyobrażenie o
skali poruszanych zagadnień.
Prostą formą infografiki są np. tabele, kolorem i formą ułatwiające odczytanie i porównywanie sąsiadujących wielkości.
Celem infografiki jest:
zzprzekazanie informacji trudnych do opisania w formie obrazu,
zzprzekazanie w formie graficznej treści trudnych do wyjaśnienia,
zzprzedstawienie w formie graficznej rozwiązania danego problemu,
zzbudowanie wizerunku,
zzwzmocnienie wizerunku,
zzgólna promocja firmy.
CENA ZA PROMOCJĘ I WYŚWIETLANIE
1 miesiąc - 400 zł
3 miesiące - 1000 zł
6 miesięcy - 1700 zł
12 miesięcy - 3000 zł
Opcja dodatkowa: możemy wykonać infografikę dla danej firmy. Szczegóły oferty znajdują się na końcu
cennika.

Mailing indywidualny
W bazie mailingowej znajdują się adresy e-mail osób, które same zapisały się do bazy. Każda z tych osób w
każdej chwili może wypisać się z bazy.
Mailing indywidualny możemy wysłać w każdym wolnym terminie niezajetym przez mailing odredakcyjny.

1 wysyłka - 2500 zł
2 wysyłki w ciągu 12 miesięcy - 3800 zł
3 wysyłki w ciągu 12 miesięcy - 5000 zł

www.special-ops.pl

Liczba adresów e-mail w bazie ok: 8500

5

Reklama

w cotygodniowym newsletterze odredakcyjnym
Wysyłamy reklamę tekstową lub graficzną w cotygodniowym newsletterze odredakcyjnym.
Liczba adresów e-mail w bazie 8500.
Do wyboru:
zzReklama tekstowa (zawiera: tytuł reklamy + wstęp ok. 3-4 zdania + akcję, np. CZYTAJ DALEJ)
zzReklama graficzna (zawiera: tytuł reklamy + reklamę graficzną + akcję, np. CZYTAJ DALEJ)
1 wysyłka - 600 zł
3 wysyłki - 1300 zł
5 wysyłek - 2000 zł

REKLAMA GRAFICZNA NA PORTALU
zzBillboard
Rozmiar: 750x100 px
Cena: 1700 zł/miesiąc
zzBillboard z opcją Push-down
Definicja - opcja Push-down - interaktywna forma Billboardu, który po najechaniu kursorem „rozwija się” do
odpowiedniego rozmiaru, powodując przemieszczenie treści serwisu w dół (reklama nie zasłania serwisu).
Rozmiar: 750x150 px
Cena: 2400 zł/miesiąc
zzDouble billboard
Rozmiar: 750x200 px
Cena: 2200 zł/miesiąc
zzDouble billboard z opcją Push-down
Rozmiar: 750x200 px rozwijany do 750x300 px
Cena: 2600 zł/miesiąc
zzSkyscraper na skrzydełkach
Pionowa reklama przesuwająca się wraz ze scrollowaniem strony
Rozmiar 120x600 px
Cena: 1200 zł/miesiąc
zzRectangle
Rozmiar: 300x200 px
Cena: 800 zł/miesiąc
Rozmiar: 300x100 px
Cena: 600 zł/miesiąc
www.special-ops.pl
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zzRectangle z opcją expand
Definicja - opcja expand - interaktywny baner, który po najechaniu na niego kursorem myszy "rozwija się"
do większego rozmiaru, pozwalając na wykorzystanie dodatkowej powierzchni dla prezentacji.

x
Rozmiar: 300x200 px rozwijany do 250 px
Cena: 1400 zł/miesiąc
Rozmiar: 300x100 px rozwijany do 150 px
Cena: 1200 zł/miesiąc

Tapeta
zzReklama w formie tła, umieszczana na marginesach strony.
zzTapeta może być klikalna.
zzWystępuje w dwóch wersjach:
a) pokryta wzorem o obniżonej widoczności. Minimalny rozkład elementów
(logo) wynosi 80 px w poziomie i w pionie. Waga do 10 kB.
b) jest to obraz o obniżonej widoczności, waga do 10 kB.
Cena: 3000 zł/miesiąc

Screening na stronie głównej
1. Screening składa się z jednej z form banerowych (billboard, double billboard, wideboard, double wideboard) oraz tapety, gdzie elementy kompozycji na kreacjach łączą się w jedną całość lub jednej kreacji,
obejmującej powierzchnię tapety i tła w miejscu standardowej emisji banerów.
2. W wersji podstawowej tapeta jest nieklikalna.
3. Obszar tapety widoczny na ekranie może być różny na różnych komputerach, ze
względu na różnice w rozdzielczościach monitorów oraz wielkość okna przeglądarki.
Cena: 4000 zł/miesiąc

Reklamy nad treścią
zzToplayer (interstitial)
Rozmiar – do 100% powierzchni okna przeglądarki, waga 60 kB.
Maksymalny czas emisji reklamy to 15 sekund, wyjątek stanowi kreacja zawierająca
rich media lub video ad. Jeżeli użytkownik podejmie interakcje z reklamą, która
uzasadnia pozostanie reklamy na stronie (np. rozpocznie oglądanie filmu
reklamowego, zacznie grać w grę itp.), ograniczenie czasowe znika.
Cena: 1600 zł/miesiąc
zzFloor Ad (Fly footer)
Floor Ad jest wyświetlany nad treścią strony, wyrównany do dolnej krawędzi okna
przeglądarki.
Rozmiar: wysokość 300 px; szerokość: 100% szerokości okna przeglądarki (przy czym szerokość obszaru
aktywnego, przeznaczonego na branding klienta – maks. 950 px, pozostały obszar należy przeznaczyć na
marginesy).

zzPop-up
Wyskakujące okno nad treścią strony, zamykane krzyżykiem.

www.special-ops.pl

Cena: 1400 zł/miesiąc

Cena: od 800 zł/miesiąc
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zzUdział w zestawieniu - przeglądarka produktów
W przeglądarce produktów umieszczamy produkty różnych firm.
Czytelnik ma możliwość porównania produktów i wybrania dla siebie najbardziej odpowiedniego.
Przeglądarka produktów zawiera dane teleadresowe firmy, stronę WWW, zdjęcia, dane techniczne produktu.
Z każdego produktu kierujemy też czytelnika na stronę producenta.
Cena: 600 zł/1 produkt na 12 miesięcy
Cena: 1500 zł/3 produkty na 12 miesięcy

Wizytówka w katalogu firm
Prezentacja zawiera:
zzopis firmy,
zzdane teleadresowe,
zzlogo firmy,
zzpełną prezentację produktu,
zzmapkę dojazdu,
zzformularz kontaktu,
zzfilmy instruktażowe,
zzkatalogi do pobrania.
Cena: 1200 zł na 12 miesięcy

TEMATYCZNE WYDANIA ONLINE
zzReklama A4
Cena: 2500 zł
zzReklama 1/2 A4
Cena: 1500 zł
zzReklama 1/3 A4
Cena: 1000 zł
zzArtykuł sponsorowany A4
Cena: 2000 zł

www.special-ops.pl
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