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CENNIK EMISJI ARTYKUŁÓW SPONSOROWANYCH  
PAKIETY 

Aktualizacja 30.04.2016 r. 

 
Zapraszamy Państwa do publikacji artykułów sponsorowanych na portalach DomInnowacji.pl i 
TwojeInnowacje.pl – jest to bardzo skuteczna i mało inwazyjna forma promocji. Artykuł ekspercki może 
zbudować lub wzmocnić markę Państwa klientów. 
 
Podstawowe informacje 
Ilość znaków: 2 500 – 10 000 ze spacjami 
Aktywne linki w treści: 1  
Zdjęcia: 1-3 
Czas emisji: na zawsze
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Korzyści: 
- promocja Klienta wśród społeczności wybranego portalu 

- publikacja materiałów prasowych w popularnym serwisie informacyjnym  
- gwarancja publikacji do 48 godzin od momentu przesłania materiału
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- efektywne wsparcie działań public relations 

 
PAKIETY 

 

MINI 

 

 

MEDIUM 

 

PREMIUM 

 

2 komunikatów 

 

 

5 komunikatów 

 

10 komunikatów 

 

300 zł netto 

 

 

650 zł netto 

 

1000 zł netto 

 
Specyfikacja artykułu sponsorowanego 
Zależy nam, aby artykuł nie był stricte reklamowy i niósł rzeczywistą wartość dla użytkowników (np. porady 
związane z branżą, przedstawienie analizy, omówienie raportów, wywiady, komentarze eksperckie), prezentując 
jak najbardziej neutralny charakter. Zalecamy przygotowanie autorskiej, oryginalnej treści dedykowanej 
wybranemu portalowi, która nie jest wielokrotnie powielana w mediach internetowych. Treść zduplikowana nie 
zostanie zaakceptowana do emisji. 
 
Artykuł powinien zawierać minimum 2 500 znaków wraz ze spacjami, maksymalna ilość znaków to 10 000 ze 
spacjami. Artykuł może zawierać 1 link do promowanej strony. Zalecane, aby nazwa firmy/marki nie występowała 
więcej niż 5 razy w treści całego artykułu. Artykuł może posiadać zdjęcie np. osoby udzielającej wywiadu na tle 
logo firmy, pracowników z logo w tle, siedziby firmy, produktu itp. Nie może być to jednak grafika w postaci 
samego logotypu promowanej firmy. W przypadku braku odpowiedniej ilustracji materiału tekstowego Wydawca 
zamieści grafikę pochodzącą z banku zdjęć.  
 
Wybrany pakiet można wykorzystać w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy. 

                                                 
1 Gwarancja minimum 12-miesięcznej emisji. 
2 Po uprzedniej akceptacji treści przez Redakcje.  
 
Powyższy cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz 
innych właściwych przepisów prawnych. 
 


