
Reklama w serwisie Siechnice.com.pl 
 

Aktualne informacje dotyczące oferty reklamowej znajdują się również na: 
http://siechnice.com.pl/strona/reklama-w-serwisie 

 
Zachęcamy do skorzystania z możliwości zamieszczania reklam na naszych stronach. Serwis           
Siechnice.com.pl to doskonałe miejsce dla przedsiębiorców, aby zaistnieć w świadomości          
Mieszkańców miasta. Po ustaleniu zakresu oraz formy reklamy i zaksięgowaniu przelewu           
rozpoczynamy emisję ogłoszenia i wystawiamy opłaconą fakturę VAT. Obsługujemy wygodne i           
bezpieczne płatności on-line za pośrednictwem tpay.pl. 
 

Banner reklamowy (zgodnie ze schematami na kolejnej stronie) Cena za 30 dni emisji  
(kwoty netto) 

Siechnice.com.pl 

Wariant A. Banner 750x100px, góra serwisu, wszystkie strony 100 zł 

Wariant B. Banner 360x360px, prawa kolumna, wszystkie strony  100 zł 

Wariant C. Banner 1140x100px, stopka serwisu, wszystkie strony 70 zł 

Forum.siechnice.com.pl 

Wariant D. Banner 750x100px, góra serwisu, wszystkie strony 60 zł 

Komunikacja.siechnice.com.pl 

Wariant E. Banner 750x100px, góra serwisu, wszystkie strony 60 zł 

 
 

Inne formy promocji Cena jednorazowa 
(kwota netto) 

Artykuł sponsorowany 
Zachęcamy do poinformowania o swojej działalności (promocja, 
otwarcie) poprzez zamieszczenie artykułu sponsorowanego. 
Gwarantujemy wyświetlanie artykułu przez 3 dni w jednym z 
"kafelków" na stronie głównej. Po upłynięciu pięciu dni artykuł 
traktowany jest jak każdy wpis w serwisie i przesuwa się "w dół" w 
miarę pojawiania się nowych wpisów. Widoczny jest również w 
wynikach wyszukiwania. Artykuł sponsorowany istnieje w serwisie 
min. 6 miesięcy. Wybrane artykuły promujemy na 
FB.com/Siechnice 

120 zł 

Wpis w bazie firm 
W serwisie istnieje dział "Baza miejsc", w którym prezentujemy 
podstawowe informacje o firmach i instytucjach działających na 
terenie Siechnic i okolic. http://siechnice.com.pl/miejsca 

bezpłatnie 

 
 
  

http://siechnice.com.pl/strona/reklama-w-serwisie
http://siechnice.com.pl/miejsca


 
Portal Mieszkańców Siechnic siechnice.com.pl 
 

 
( . . . )  

 



 
Forum Mieszkańców siechnice.com.pl/forum 
 

 
 
 
Komunikacja.siechnice.com.pl 
 

 
 
Bannery, które nie są wykupione wyświetlają reklamy google i mogą być blokowane przez             
oprogramowanie typu AdBlock. Państwa reklamy będą unikalnymi bannerami i nie będą blokowane            
przez oprogramowanie tego typu. 
 
Aby wykupić reklamę: 

1. Skontaktuj się z nami podając typ reklamy, okres emisji i dane do faktury. Jeżeli nie               
posiadasz bannera - przygotujemy go na podstawie przesłanych materiałów i informacji. 

2. Po zaakceptowaniu reklamy wysyłamy potwierdzenie z danymi do płatności 
3. Po otrzymaniu wpłaty przesyłamy opłaconą fakturę vat i rozpoczynamy emisję reklamy 

 
 
NetBox Software Michał Chrząszcz 
ul. Jana Pawła II 29/19 
55-011 Siechnice 
NIP 8961355576 
email: kontakt@siechnice.com.pl 
tel.: 509 209 709  


