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O JarderSport
Portal JarderSport działa od 2002 roku. Tworzą go redaktorzy,
którzy są pasjonatami piłki nożnej.
Portal jest jednym z najwiekszych mediów piłkarskich w Wielkopolsce oraz
najszybszym źródłem informacji z wielu meczów oraz lig piłkarskich. Współpracują
z nami kibice, piłkarze, trenerzy oraz osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie klubów.

Reklama oraz współpraca PR

Jeśli jesteś zainteresowany reklamą lub współpracą PR, to trafiłeś
w dobre miejsce. Zależy nam, by nasi klienci byli zadowoleni ze
współpracy z nami i mieli powody do jej kontynuowania.
Jesteśmy otwarci na wszelkie formy współpracy, które nie będą
kolidowały z interesami naszych użytkowników.

3

Statystyki JarderSport
Dane dotyczące ruchu w miesiącu październik 2013*

330 000
odsłon

80%
osób powracających na stronę
(wysoka lojalność)

70 000
wizyt

20 000
unikalnych użytkowników

5 min
to średni czas trwania wizyty

Nasi czytelnicy to Twoi potencjalni Klienci, wykorzystaj ich potencjał reklamując się na naszych łamach!
*) według Google Analytics
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Proponowane formy współpracy
Boksy reklamowe na stronie

Sponsoring całego serwisu

Standardowa i najprostsza forma współpracy.
Opis i cennik boksów reklamowych na kolejnej stronie.

Przeznaczony dla tych Partnerów, którym zależy
na wyłączności reklamowej.

Artykuł sponsorowany

Współpraca niestandardowa

Forma dostępna dla tematów, które są związane
z tematyką sportową oraz piłką nożną.

Kampanie i akcje specjalne – jeśli zależy Ci na
nietuzinkowych działaniach, to porozmawiajmy.

Sponsor nagród

Organizacja konkursów

Sponsoring mistrza danej ligi, najlepszego
zawodnika lub króla strzelców danej ligi.

dla Czytelników strony, o formule dostosowanej
do specyfiki i preferencji Partnera.

Facebook
Np. sponsor nagród w cotygodniowym
konkursie „Typuj wygrywaj”.

Jesteśmy otwarci na wszelkie formy współpracy,
które nie będą kolidowały z interesami naszych użytkowników.
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Cennik modułów reklamowych
Strona główna
MODUŁ A
3 000 zł netto / miesiąc
MODUŁ B
1 000 zł netto / miesiąc
MODUŁ C
1 500 zł netto / miesiąc
MODUŁ D
2 000 zł netto / miesiąc
MODUŁ E
1 000 zł netto / miesiąc

Promocja -50% na banery
reklamowe w miesiącu
styczeń i luty 2014!
W przypadku sprzedaży danego
miejsca reklamowego, w którym
wyświetlane są reklamy Google
AdSense - na czas współpracy
reklamy zostaną wstrzymane.

Strona informacyjna
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Zapraszamy do współpracy
Interesuje Cię inna forma reklamy, napisz do nas.
Doradzimy, znajdziemy najlepsze rozwiązanie a jeśli będzie potrzeba zaprojektujemy
dla Państwa reklamę.

Reklama oraz PR
Tomasz Zawada
jardersport@gmail.com

