
 

 

 

 

 

 

 

 

Zakres oferty reklamowej portalu www.rampa.net.pl 

 
 

 

 

 

Rampa – Pokonujemy bariery to portal dla wszystkich, którym nieobca jest 

integracja. Rampa jest praktycznym kompendium wiedzy dla osób 

niepełnosprawnych, ich rodzin oraz najbliższych. Zapraszamy wszystkich 

sponsorów i reklamodawców zainteresowanych promocją i reklamą do 

zapoznania się z naszą ofertą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REKLAMA W PORTALU 

http://www.rampa.net.pl/


CENNIK BANERÓW 
 

STRONA GŁÓWNA 

BANER NR 1 

a) Oferta na 6 miesięcy = 300 zł netto za miesiąc 

b) Oferta na 3 miesiące = 320 netto za miesiąc 

c) Oferta na 1 miesiąc = 350 zł netto,  

* Dodatkowo opłata za równoczesną reklamę na profilu Portalu Rampa na Facebook’u ( jeden wpis) = 

99 zł netto 

 

SPONSOROWANY ARTYKUŁ NA BLOGU (gotowy artykuł + gotowe zdjęcia przesłane we własnym 

zakresie) 

a) Oferta na 7 dni = 200 zł netto 

b) Oferta na 5 dni = 180 zł netto 

c) Oferta na 3 dni = 160 zł netto 

* Dodatkowo opłata za równoczesną reklamę na profilu Portalu Rampa na Facebook’u ( jeden 

wpis) = 99 zł netto 

**Dodatkowe formatowanie artykułu i zdjęć = 200 zł netto 

 

SPONSOROWANA AKTUALNOŚĆ (gotowy artykuł + gotowe zdjęcia przesłane we własnym zakresie) 

a) Oferta na 7 dni = 100 zł netto 

b) Oferta na 5 dni = 80 zł netto 

c) Oferta na 3 dni = 60 zł netto 

* Dodatkowo opłata za równoczesną reklamę na profilu Portalu Rampa na Facebook’u ( jeden wpis) = 

99 zł netto 

**Dodatkowe formatowanie artykułu i zdjęć = 200 zł netto 

 

MAŁY BANER 

a) Oferta na 6 miesięcy = 260 zł netto za miesiąc 

b) Oferta na 3 miesiące = 280 netto za miesiąc 

c) Oferta na 1 miesiąc = 310 zł netto,  

* Dodatkowo opłata za równoczesną reklamę na profilu Portalu Rampa na Facebook’u ( jeden wpis) = 

99 zł netto 

 

 



BANER NR 2 

a) Oferta na 6 miesięcy = 280 zł netto za miesiąc 

b) Oferta na 3 miesiące = 300 netto za miesiąc 

c) Oferta na 1 miesiąc = 330 zł netto,  

* Dodatkowo opłata za równoczesną reklamę na profilu Portalu Rampa na Facebook’u ( jeden wpis) = 

99 zł netto 

PODSTRONY 

MAŁY BANER 

a) Oferta na 6 miesięcy = 240 zł netto za miesiąc 

b) Oferta na 3 miesiące = 260 netto za miesiąc 

c) Oferta na 1 miesiąc = 290 zł netto,  

* Dodatkowo opłata za równoczesną reklamę na profilu Portalu Rampa na Facebook’u ( jeden wpis) = 

99 zł netto 

 

 

 

Jeżeli jesteście zainteresowani zamieszczeniem reklamy na portalu  

RAMPA- Pokonujemy bariery prosimy o kontakt: 

kontakt@rampa.net.pl 
 

 

 W przypadku stworzenia indywidualnej oferty prosimy o kontakt: kontakt@rampa.net.pl 

 Podane ceny nie zawierają produkcji materiałów reklamowych 

 Pełny regulamin zamieszczania reklam w portalu możecie znaleźć na podstronie pod adresem 

www.rampa.net.pl/wazne-informacje 

 Podane ceny to ceny promocyjne dla podpisujących umowę w 2017 roku 
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