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REKLAMA W SERWISIE publiczni.pl 
 

Serwis internetowy PUBLICZNI.PL to miejsce w sieci przeznaczone dla urzędników, którzy 

chcą zdobywać wiedzę oraz kontaktować się z innymi pracownikami administracji publicznej. 

Serwis internetowy publiczni.pl dostarcza urzędnikom informacji przydatnych w codziennej 

pracy oraz wspiera rozwój kadr i ułatwia planowanie kariery urzędników. 

 

Cele działania serwisu: 

 Dostarczanie pracownikom urzędów informacji przydatnych w pracy, poszerzających 
ich wiedzę zawodową. 

 Motywowanie  urzędników do podnoszenia kwalifikacji, budowania ścieżki rozwoju 
zawodowego.  

 Wpływ na przemiany kadr i organizacji polskich urzędów poprzez promocję 
nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych, edukacji oraz współpracy i wymiany 
doświadczeń w środowiskach związanych z administracją publiczną. 

 

Serwis internetowy PUBLICZNI.PL przeznaczony jest dla urzędników administracji 

publicznej.  

Kierowany jest m.in. do personelu: 

 ministerstw 

 urzędów wojewódzkich 

 urzędów marszałkowskich 

 urzędów miast 

 starostw 

 urzędów gminnych 

 sądów 

 urzędów skarbowych 

 urzędów pracy 

 pozostałych jednostek administracji publicznych 

FORMY REKLAMY 
 

1. Artykuł sponsoroawny w dziale AKTUALNOŚCI 
2. Baner na stronie głównej (1920×445) 
3. Baner na stronie głównej (230×300) 
4. Banner na podstronie serwisu (265×300) 
5. Banner na podstronach (980×120) 
6. Promowane wydarzenie w dziale PRACA lub SZKOLENIA 

 

Poniżej znajdą Państwo szczegółowy opis wszystkich w/w form reklamy 
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ARTYKUŁ SPONSOROWANY 
 

Artykuł sponsorowany zamieszczony zostanie w sekcji AKTUALNOŚCI – strona główna 

serwisu. Maksymalna objętość tekstu to 15 00 znaków ze spacjami (tytuł, podtytuł, wstęp, 

rozwinięcie). W treści artykułu można dołączyć materiały graficzne tzn.: zdjęcia w pliku jpg, 

firmy zamieszczone na serwisie youtube oraz linkować tekst. W trakcie trwania kampanii 

artykuł znajduję się na pierwszym miejscu strony głównej. W biuletynie publiczni.pl 

wysyłanym do użytkowników serwisu, dołączony zostanie dopisek zachęcający do 

przeczytania artykułu sponsorowanego. Artykuł po zakończaniu pozycjonowania pozostaje w 

sekcji artykuły 

 

 Za 7 dni wyświetlania 

Koszt 999 zł* 

 

 

*Do powyższych kwot proszę doliczyć 23% VAT 
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BANER NA STRONIE GŁÓWNEJ (1920×445) 

Graficzna reklama dynamiczna umieszczana na górze strony w miejscu tradycyjnego 
bannera. Dzięki dużym rozmiarom można zamieścić więcej informacji w atrakcyjnej 
graficznie oprawie, co pozwala na lepsze zaprezentowanie produktu/firmy. 

Rozmiar 1920x445 pikseli  

Reklama może być emitowana na ilość odsłon lub na kliki. 

 

 

 Za 1000 odsłon Za jeden klik 

Koszt 199 zł * 19 zł* 

 

 

*Do powyższych kwot proszę doliczyć 23% VAT 
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    BANER NA STRONIE GŁÓWNEJ (230×300) 

Graficzna reklama dynamiczna umieszczana na stronie głównej tuz obok wyszukiwarek 
szkoleń i pracy. 

Rozmiar 230x300 pikseli  

Reklama może być emitowana na ilość odsłon lub na kliki. 

 

 

 Za 1000 odsłon Za jeden klik 

Koszt 59 zł * 5 zł* 

 

 

*Do powyższych kwot proszę doliczyć 23% VAT 
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BANER NA PODSTRONACH SERWISU (265×300) 

Graficzna reklama dynamiczna umieszczana na każdej podstronie serwisu tuz obok 
wyszukiwarek szkoleń i pracy. 

Rozmiar 265x300 pikseli  

Reklama może być emitowana na ilość odsłon lub na kliki. 

 

 

 Za 1000 odsłon Za jeden klik 

Koszt 69 zł * 6 zł* 

 

 

*Do powyższych kwot proszę doliczyć 23% VAT 
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BANER NA PODSTRONACH SERWISU (980×120) 

Graficzna reklama dynamiczna umieszczana na wszystkich podstronach: 

 AKTUALNOŚCI, SZKOLENIA PRACA 

Rozmiar 980x120 pikseli  

Reklama może być emitowana na ilość odsłon lub na kliki. 

 

 

 Za 1000 odsłon Za jeden klik 

Koszt 79 zł * 7 zł* 

 

 

*Do powyższych kwot proszę doliczyć 23% VAT 

 

 


