
	

Serwis	 sportowy	 SportowePodhale.pl	 powstał	w	2009	 roku	 i	 kilka	 lat	 później	włączony	 został	w	
struktury	 Grupy	 Medio,	 wydawcy	 m.in.	 portalu	 podhale24.pl.	 Serwis	 SportowePodhale.pl	 śledzi	
dzieje	sportu	na	Podhalu	oraz	losy	podhalańskich	sportowców	także	poza	granicami	Podhala	będąc	
niekwestionowanym	 liderem	 rynku.	 Dzięki	 pasji	 z	 jaką	 tworzą	 go	 doświadczeni	 sportowi	
dziennikarze	 nie	 tylko	 z	 regionu	 Podhala	 Czytelnicy	 zawsze	 znajdą	 tam	 najświeższe	 informacje,	
aktualne	wyniki	i	kalendarze	spotkań	czy	zawodów.	

Serwis	 poświęcony	 sportowej	 rywalizacji,	 emocjom	 i	 kibicom	 to	 szczególny	 nośnik	 reklam.	 Nasi	
czytelnicy	 to	 osoby	 przywiązane	 do	 swoich	 klubów,	 ulubionych	 zawodników	 i	 dyscyplin.	 Dobrze	
wiemy,	 że	 nierzadko	 jest	 to	 miłość	 na	 całe	 życie	 i	 nawet	 porażki	 ulubionej	 drużyny	 zamiast	
powodować	zwątpienie	potęgują	tylko	to	uczucie.	Taka	właśnie	jest	też	więź	jaką	tworzymy	między	
naszymi	Czytelnikami	i	Reklamodawcami.			

Na	 łamach	SportowePodhale.pl	publikujemy	 informację	z	 rozmaitych	dyscyplin	 i	 różnych	szczebli	
rozgrywek.	Interesują	nas	zarówno	osiągnięcia	profesjonalnych	sportowców	jak	i	amatorów,	którzy	
w	wolnym	czasie	realizują	swoje	sportowe	pasje.	SN ledzimy	rozgrywki	hokejowe	we	na	wszystkich	
poziomach,	oraz	piłki	nożnej	-	rozpoczynając	od	klas	A	i	B,	ligi	okręgowej,	V,	IV	i	III	ligi.	Publikujemy	
relacje	z	meczy,	galerie	zdjęć	oraz	tabele	prezentujące	aktualny	stan	rozgrywek.	

Przygotowując	 publikację	 współpracujemy	 z	 przedstawicielami	 klubów	 sportowych	 i	
organizatorami	 rozgrywek,	 często	 korzystamy	 też	 z	 pomocy	 kibiców	 oddanych	 swoim	 drużynom	
czy	 idolom.	 W	 latach	 SportowePodhale.pl	 przeprowadzało	 plebiscyty	 na	 Najlepszego	 Sportowca	
Podhala	czy	Najlepszego	Piłkarza.	Pandemia	i	związane	z	nią	ograniczenia	sprawiły,	że	w	ostatnich	
latach	plebiscyty	te	zostały	zawieszone	ale	przy	odrobinie	szczęścia	wrócimy	do	nich	niebawem.	

Bądźcie	z	nami	i	podhalańskimi	sportowcami!	



Z	 uwagi	 na	 szczególny	 charakter	 serwisu	 SportowePodhale.pl	 mamy	 też	 tutaj	 do	 dyspozycji	
szczególną	formę	promocji.	Za	kwotę	499	zł	netto	możecie	Państwo	zostać	na	tydzień	Partnerem	
Portalu	a	Wasze	 logo	 i	 informacje	o	 Virmie	będą	się	permanentnie	wyświetlać	na	pasku	na	samej	
górze	i	na	samym	dole	ekranu	strony.	To	bardzo	silna	promocja	a	reklama	widoczna	jest	na	każdej	
stronie	i	podstronie	serwisu	SportowePodhale.pl	przez	cały	czas,	bez	żadnej	rotacji.	
		
W	 serwisie	 możliwa	 jest	 także	 publikacja	 artykułów	 sponsorowanych.	 W	 ramach	 usługi	
dostarczony	przez	klienta	 tekst	wraz	z	dostarczonymi	zdjęciami,	 Vilmami	 i	graVikami	publikowany	
jest	 na	 SportowePodhale.pl	 i	 przez	 dobę	 utrzymany	 w	 czołówce	 widocznej	 z	 pierwszej	 strony	
portalu.	Koszt	takiej	reklamy	to	100	zł	netto	za	publikację.	

Udostępniamy	 również	 możliwość	 publikacji	 reklam	 pojawiających	 się	 jako	 nakładka	 na	 treść	
strony	 w	 formie	 banera	 na	 dole	 ekranu	 lub	 innych	 form	 przy	 krawędziach	 strony.	 Oferta	 ta	
sprzedawana	jest	na	wyświetlenia	które	emitujemy	unikalnym	użytkownikom	w	określonym	czasie.	
Cena	za	1000	wyświetleń	wynosi	10	zł	netto.	

Kod banera Rozmiar (px) Opis System Cena ne8o za tydzień 
emisji

SP-A 1100x250 Baner wyświetla się na wszystkich stronach 
sportowepodhale.pl, na pierwszej w treści i na 

podstronach nad artykułami 

1 na 8 99,00 zł

SP-B 760x200 Baner wyświetla się pod pierwszym artykułem na 
wszystkich stronach sportowepodhale.pl

1 na 6 89,00 zł

SP-C 300x300 Baner wyświetla się na stronie głównej serwisu 
sportowepodhale.pl w prawej kolumnie u góry

1 na 4 79,00 zł

SP-D 300x300 Baner wyświetla się na stronie głównej serwisu 
sportowepodhale.pl w prawej kolumnie drugi od 

góry

1 na 3 69,00 zł

SP-E 300x300 Baner wyświetla się na wszystkich stronach serwisu 
sportowepodhale.pl w prawej kolumnie trzeci od 

góry

1 na 2 59,00 zł

SP-F 300x300 Baner wyświetla się na wszystkich stronach serwisu 
sportowepodhale.pl w prawej kolumnie na dole

1 na 1 49,00 zł


