
 
Zwiększ efektywność promocji sklepu internetowego 

oferta specjalna dla klientów redcart.pl ważna do 31 stycznia 2012 

 



Propozycja stawek   

Opłata CPC 0,35 zł netto za klik w ofertowy bloczek rotacyjny  w wybranych 
serwisach tematycznym (wizualizacja form znajduje się na slajdach od 5 do 11) 
 
Dodatkowo w ramach oferty dajemy możliwość wzmocnienia kampanii poprzez 
wykupienie dodatkowych form promocyjnych na preferencyjnych warunkach. 
Preferencyjne warunki będą uzgadniane każdorazowo przed uruchomieniem 
kampanii. 
 

 Mailing reklamowy 
 
 Bloczek 120x120 pikseli na stronie głównej portalu INTERIA.PL 

 
 Bloczek 300x60 pikseli na stronach serwisów tematycznych INTERIA.PL 

 
 Bloczek 180x200 pikseli  na serwisie maxmodels.pl 

 
 Bloczek 432x62 piksele na serwisie znajomi.pl 



Jak zamówić kampanię w portalu 

 
 

 Skontaktuj się z jedną z osób, do których kontakt znajdziesz na ostatnim 
slajdzie oferty 

 

 Podaj hasło „REDCART TO SIĘ OPŁACA!” 

 
 Podczas rozmowy otrzymasz wszystkie niezbędne informacje o kompanii 

 
 Przygotuj kreacje  

 
 Podpisz zlecenie 

 
 Sprawdź po zakończeniu emisji efekty kampanii 

 
 
 



Formy promocyjne 

wizualizacja i specyfikacja dostępnych form promocyjnych  

w ramach pakietów e-commerce INTERIA.PL 



Strona główna INTERIA.PL - „Oferty dnia” 

• Zdjęcie produktu 120x120 
pikseli w formacje gif lub jpeg. 
Rozmiar zdjęcia nie może 
przekraczać 5kb.  

 

• Opis tekstowy maksymalnie 
dwie linie do 36 znaków 

 

• Cena/wyróżnienie maksymalna 
długość do 16 znaków 

 

 

 



Prawa kolumna serwisów tematycznych INTERIA.PL – blok rotacyjny  

• Kreacja składa się z trzech 
bloków ze zdjęcia 79x79 pikseli, 
tekstu reklamowego do 150 
znaków oraz wyróżnionego 
tytułu do 25 znaków  

 

• Bloczek rotuje się maksymalnie  
z pięcioma innymi w ciągu 
jednego dnia 

 

 

 

 



Ekspozycja bloczka ofertowego poniżej treści  
w serwisie Pomponik.pl  

• Kreacja składa się z dwóch 
bloczków  za zdjęciami 
79x79px  
i tekstu reklamowego              
zamieszczonego obok każdego     
zdjęcia do 150 znaków oraz 
tytułu do 25 znaków 

 

• Bloczek rotuje się 
maksymalnie  
z pięcioma innymi w ciągu 
jednego dnia 

 

 

 

 

 

 

 



Prawa kolumna serwisu Chomikuj.pl – blok rotacyjny  

• Kreacja składa się z trzech 
bloków ze zdjęcia 79x79 
pikseli, tekstu reklamowego 
do 150 znaków oraz 
wyróżnionego tytułu do 25 
znaków  

 

• Bloczek rotuje się 
maksymalnie  
z pięcioma innymi w ciągu 
jednego dnia 

 

 

 

 



• Kreacja składa się z dwóch 
bloków  ze zdjęcia 79x79 
pikseli, tekstu 
reklamowego do 150 
znaków oraz wyróżnionego 
tytułu do 25 znaków  

 

• Bloczek rotuje się 
maksymalnie  
z pięcioma innymi w ciągu 
jednego dnia 

 

 

 

 

Prawa kolumna serwisu Kozaczek.pl – blok rotacyjny  



Prawa kolumna serwisu Rzeczpospolita.pl – blok rotacyjny  

• Kreacja składa się z dwóch 
bloków  ze zdjęcia 79x79 
pikseli, tekstu 
reklamowego do 150 
znaków oraz wyróżnionego 
tytułu do 25 znaków  

 

• Bloczek rotuje się 
maksymalnie  
z pięcioma innymi w ciągu 
jednego dnia 

 

 

 

 



Kreacja składa się z 
dwóch bloków ze zdjęcia 
79x79 pikseli, tekstu 
reklamowego do 150 
znaków oraz 
wyróżnionego tytułu do 
25 znaków  
 
Bloczek rotuje się 
maksymalnie  
z pięcioma innymi w 
ciągu jednego dnia 

Prawa kolumna serwis Deccoria.pl – blok rotacyjny  



Bloki ofertowe w serwisie znajomi.pl 

• Graficzny lub flash blok 
ofertowy 432x62 piksele 

 

• Kreacja składa się z jednego 
zdjęcia 79x79 pikseli, tekstu 
reklamowego do 150 znaków 
oraz wyróżnionego tytułu do 
25 znaków  

 

 

 

 

 



Szacowana liczba odsłon bloczków ofertowych w poszczególnych serwisach 
tematycznych INTERIA.PL 

Grupa tematyczna 
Nazwa serwisu 

tematycznego 

Szacowana miesięczna 

liczba odsłon bloczków  

 

 

 

Kobieta 

Kobieta  12 000 000 

Styl.pl 4 000 000 

Dziecko 1 200 000 

Deccoria.pl 16 000 000 

Świat Seriali.pl 33 000 000 

Astrologia 6 000 000 

 

 

 

 

Facet 

Facet  9 000 000 

Motoryzacja  21 000 000 

Poboczem.pl 1 500 000 

Motogielda 2 100 000 

Sport  30 000 000 

Nowe Technologie  6 000 000 

Gry 3 000 000 



Grupa tematyczna Nazwa serwisu tematycznego 
Szacowana miesięczna 

liczba odsłon 

Ogólne 

Strona Główna INTERIA.PL 205 000 000 

Biznes 5 500 000 

Fakty 87 000 000 

Rzeczpospolita.pl 17 000 000 

Polska Lokalna 19 000 000 

Interia360 2 400 000 

Turystyka 350 000 

Anglia 1 000 000 

Film 12 000 000 

Muzyka 90 000 

InteriaTV 2 400 000 

RMF24 11 000 000 

Znajomi.pl 1 800 000 

Pomponik.pl 28 000 000 

Znajomert.pl 750 000 

Kozaczek.pl 30 000 000 

Chomikuj.pl 90 000 000 

Zyraffa.pl 30 000 



Mailing html, targetowany, 45KB 



Zapraszamy do współpracy 

 

 

http://ecommerce.interia.pl 

 

Kinga Garbacz 

kinga.garbacz@firma.interia.pl 
tel. +48 12 646 27 88  

Tel. kom. +48 500 160 833 

 

 

Jakub Wącław 

jakub.waclaw@firma.interia.pl 

tel. +48 12 646 27 32 

tel. kom. +48 500 160 655 

 


