
Oferta reklamy dla firm
tkn24.pl - portal i telewizja 

internetowa



Tkn24.pl

Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą. Reklama u nas to koszt już od 25 zł 
netto!

TKN24.PL to portal informacyjny oraz telewizja internetowa. Jesteśmy jedyną 
telewizją internetową w regionie. W tej dziedzinie nie mamy konkurencji. 

Zapraszamy do zapoznania się z niniejszą ofertą, a w wolnym czasie do przejrzenia 
naszej strony. 



Statystyki i zasięg
Prezentujemy dane z Google Analytics ze stycznia 2018 roku:

Sesje: 188 900
Użytkownicy: 57 223
Odsłony: 1 008 205

Byliśmy już cytowani w Radio Plus Radom, RMF MAXXX Kielce, a nasze materiały filmowe 
były wykorzystane w TVN, Kontakt24, Teleexpressie czy Telewizji Republika oraz w wielu 
innych podmiotach informacyjnych.
Dotychczas zgromadziliśmy blisko 11 660 fanów na Facebooku (stan na marzec 2017), a ta 
liczba ciągle rośnie.
Reklama u nas to gwarancja, że oferta dotrze do bardzo wielu osób z naszego 
powiatu i nie tylko.



Spis treści

1. Rozmieszczenie banerów i ich wycena - slajdy od 5 do 14
2. Reklama wideo i jej wycena - slajd 15
3. Artykuły sponsorowane i ich wycena - slajd 17
4. Rabaty i promocje - slajd 17
5. Najczęściej zadawane pytania - slajd 18
6. Kontakt - slajd 19



Reklamy na stronie głównej:

Banery mogą być stałe lub rotacyjne. 
Banery rotacyjne to miejsce 

reklamowe, które mogą Państwo 
współdzielić z inną firmą (np. 5 

sekund wyświetla się Państwa baner, 
kolejne 5 drugiej firmy).
Ceny podane we wszystkich 

tabelach obejmują banery stałe. Cena 
banerów rotacyjnych wynosi 50% tych 

kwot.

*Baner  można wykupić także w dalszej części 
strony głównej. Dokładne miejsce i cena po 
indywidualnej konsultacji.



Cennik - reklamy na stronie głównej

1 tydzień 2 tygodnie 3 tygodnie 4 tygodnie

Reklama nr 1,
nr 2, nr 3

150 zł* 250 zł 350 zł 450 zł

Reklama nr, 4, 
5, 6

100 zł 200 zł 300 zł 400 zł

* Ceny netto. Do każdej należy doliczyć 23% VAT (w całej ofercie)



Reklama pomiędzy kategoriami

Na naszej stronie głównej znajduje się 
5 kategorii (Informacje, Sport itd.). 

Między każdą z nich możemy wstawić 
Państwa baner. Im niżej 

umiejscowiona kategoria, tym niższa 
cena.



Cennik - reklamy między kategoriami

1 tydzień 2 tygodnie 3 tygodnie 4 tygodnie

Informacje 
-Sport

80 zł 160 zł 240 zł 300 zł

Sport - Kultura 70 zł 140 zł 210 zł 260 zł

Kultura - 
Wywiady

60 zł 120 zł 180 zł 220 zł

Wywiady - 
Edukacja

50 zł 100 zł 150 zł 185 zł



Reklama w artykule 
(górna i dolna)

Baner z Państwa reklamą będzie 
widoczny po kliknięciu w każdy 

artykuł. To bardzo skuteczna forma 
promocji, ponieważ część osób 
wchodzi w konkretny link na 

Facebooku lub Twitterze i w ten 
sposób mogą od razu zobaczyć 

reklamę.



Cennik - reklama w artykule

1 tydzień 2 tygodnie 3 tygodnie 4 tygodnie

Reklama górna 150 zł 250 zł 350 zł 450 zł

Reklama dolna 80 zł 180 zł 280 zł 350 zł



Reklama w kategoriach

Baner reklamowy będzie widoczny po 
kliknięciu w każdą kategorię gminną 

(Fałków, Końskie, Smyków) i 
tematyczną (Informacje, Kultura itd.).



Cennik - reklama w kategoriach

1 tydzień 2 tygodnie 3 tygodnie 4 tygodnie

Reklama górna 80 zł 160 zł 240 zł 300 zł

Reklama dolna 60 zł 120 zł 180 zł 220 zł



Reklama w galerii zdjęć:

Nasi użytkownicy chętnie przeglądają 
zdjęcia w naszej galerii, o czym 

świadczy liczba odsłon na naszej 
stronie (blisko 350 tysięcy odsłon*),  
dlatego też baner w tym dziale byłby 

dla Państwa świetną promocją.

* dane za październik 2016 r.



Cennik - reklama w galerii zdjęć

1 tydzień 2 tygodnie 3 tygodnie 4 tygodnie

Reklama górna 80 zł 160 zł 240 zł 300 zł

Reklama dolna 60 zł 120 zł 180 zł 220 zł



Reklama wideo

Artykuły sponsorowane w formie 
wideo – 250 zł netto/ tydzień 

wyświetlania.

  Produkcja reklam wideo do 
wykorzystania zarówno na naszym 

portalu, jak i do użytku zewnętrznego) 
– 500 zł netto do 5 minut.

  Przykład materiału sponsorowanego (kliknij w 

zdjęcie),
  jeśli grafika nie działa skopiuj ten link: 

http://tkn24.pl/nowoczesne-centrum-zdrowia-i-rehabil
itacji-powstalo-w-powiecie-koneckim-wideo-zdjecia/

http://tkn24.pl/nowoczesne-centrum-zdrowia-i-rehabilitacji-powstalo-w-powiecie-koneckim-wideo-zdjecia/


Reklama na stronie głównej - 
tańsze opcje

Oprócz wyżej zaprezentowanych możliwości reklamy na 
naszej stronie, mamy w zanadrzu również tańsze opcje - czyli 

banery w dalszej, dolnej części strony. Umiejscowienie 
baneru i jego wycena do indywidualnej konsultacji. 

Zapraszamy do kontaktu. 



Pozostałe formy promocji i rabaty

Artykuły sponsorowane:
a) artykuł: 100 zł netto
b) pakiet 3 artykułów: 300 zł netto
c) pakiet 5 artykułów: 450 zł netto

Oferujemy atrakcyjne rabaty w zależności od długości emisji baneru:
Umowa powyżej 3-miesięcy – rabat 5%
Umowa powyżej 6-miesięcy – rabat 10%
Umowa powyżej 12-miesięcy – rabat 20%



Najczęściej zadawane pytania

Czy usługa jest fakturowana?
Tak. Jesteśmy czynnym płatnikiem VAT. Na każdą reklamę wystawiamy fakturę.

Czy można łączyć pakiety?
Tak. Przy łączeniu pakietów przysługują Państwu atrakcyjne rabaty.

Nie potrafię zrobić reklamy samodzielnie. Co mam zrobić w tym przypadku?
Wykonamy ją GRATIS! Potrzebujemy tylko logo, zdjęcia oraz tekst. Reklama zostanie 
dopuszczona do emisji po wspólnym uzgodnieniu wyglądu baneru.

Czy emisja reklamy musi odbywać się od poniedziałku do niedzieli?
Nie. To zależy od Państwa. Możemy dostosować emisję baneru od dowolnej daty.



Kontakt

redakcja@tkn24.pl
reklama@tkn24.pl

tel. 661 093 759 / 781 440 151


