
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/tydzień!

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.

Zamów u nas reklamę już dziś!  - tel. 661 093 759, email: reklama@tkn24.pl 



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 11 890 fanów na Facebooku, a ta liczba 
ciągle rośnie. Reklama u nas to gwarancja, że oferta dotrze do bardzo 
wielu osób z naszego powiatu i nie tylko.



Banery
Na grafice obok mapa miejsc 
na stronie głównej, w których 
można wykupić baner. Banery 

można także zamówić w 
niższej części strony głównej 
portalu - po indywidualnej 

konsultacji. 

Zamów u nas reklamę już dziś!  - tel. 661 093 759, email: reklama@tkn24.pl 



Inne miejsca 
reklamowe

Informacje o cenniku 
poszczególnych banerów 
w tych miejscach uzyskają 

Państwo pod numerem 
661 093 759 lub poprzez email: 

reklama@tkn24.pl

● reklama pomiędzy 
kategoriami na Stronie 
Głównej

● reklama w artykule: górna, 
dolna

● reklama w kategoriach 
gminnych (Fałków, Końskie, 
Smyków itd.)

● reklama w kategoriach 
tematycznych (Informacje, 
Sport, Kultura itd.)

● reklama w galerii zdjęć (góra, 
dół)

Zamów u nas reklamę już dziś!  - tel. 661 093 759, email: reklama@tkn24.pl 



Artykuł 
sponsorowany

Nasze artykuły nie mają 
ograniczenia ilości znaków, ani 

ograniczeń w ilości zdjęć 
(rozmiar pojedynczego zdjęcia 

do 2 MB). W gratisie zawsze 
publikujemy artykuł na 

Facebooku.

Zamów u nas reklamę już dziś!  - tel. 661 093 759, email: reklama@tkn24.pl 



Produkcja wideo
Artykuły sponsorowane 

w formie wideo – od 150 zł 
netto/ tydzień wyświetlania.

Produkcja reklam wideo 
do wykorzystania zarówno 

na naszym portalu, 
jak i do użytku zewnętrznego)
– 350 zł netto do 3 minut, 500 

zł netto do 5 minut itd. 

Przykład materiału sponsorowanego (kliknij 
w zdjęcie), jeśli grafika nie działa skopiuj ten 
link:
http://tkn24.pl/nowoczesne-centrum-zdrowia
-i-rehabilitacji-powstalo-w-powiecie-konecki
m-wideo-zdjecia/

Zamów u nas reklamę już dziś!  - tel. 661 093 759, email: reklama@tkn24.pl 

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


Koszt reklamy (baner, artykuł sponsorowany, 
wideo)
Ceny banerów to koszt od 25 zł/tydzień i od 100 zł/miesiąc. 

Produkcja wideo to koszt już od 300 zł.

Artykuły sponsorowane:
a) artykuł: 120 zł netto* (cena uwzględnia trzy darmowe poprawki)
b) pakiet 3 artykułów: 300 zł netto*
c) pakiet 5 artykułów: 450 zł netto*
*W przypadku skomplikowanej tematyki cena może ulec niewielkiej zmianie
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


