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Aktualizacja: 01.10.2017 

 

Block 1 - OPIS  

CPM 25 PLN 

• Blok reklamowy nr 1 umieszczony jest na wszystkich stronach produktowych.  

• Miejsce umieszczenia za 4-tym paragrafem <p>. 

• Miejsce wyświetlenia reklamy w treści uzależnione jest od długości opisu danego 

produktu. Zazwyczaj jest to reklama w sekcji „opis”. 

Szacunkowa  ilość wyświetleń reklamy w ciągu miesiąca: ok. 260 000 odsłon.  

Szacowany miesięczny koszt: 6500 PLN.  

 

Block 2 – SKŁAD / DAWKOWANIE / PRZEDAWKOWANIE  

CPM 22 PLN 

• Blok reklamowy nr 2 umieszczony jest na większości stron produktowych. 

• Miejsce umieszczenia za 14-tym paragrafem <p>.  

• Reklama może nie wyświetlać się na stronach produktów zawierających krótsze opisy 

np. suplementów diety. 

• Miejsce wyświetlenia reklamy w treści uzależnione jest od długości opisu danego 

produktu. Zazwyczaj jest to reklama w sekcji „skład”, „dawkowanie”, 

„przedawkowanie”. 

Szacunkowa ilość wyświetleń reklamy w ciągu miesiąca: ok. 250 000 odsłon.  

Szacowany miesięczny koszt: 5500 PLN.  

 

Block 3 - ULOTKA LEKU  

CPM 20 PLN 

• Blok reklamowy nr 3 umieszczony jest na stronach z lekami.  

• Miejsce umieszczenia za sekcją pobierania ulotki dla pacjenta, a przed sekcją 

pobierania charakterystyki produktu leczniczego. 

• Reklama nie wyświetli się na stronach produktów zawierających krótsze opisy np. 

suplementów diety, nie posiadających ulotki i charakterystyki produktu leczniczego. 

Szacunkowa ilość wyświetleń reklamy w ciągu miesiąca: ok. 240 000 odsłon. 

Szacowany miesięczny koszt: 4800 PLN.  

 

 



 

 

Block 4 - SIDEBAR GÓRA  

CPM 10 PLN 

• Blok reklamowy nr 4 umieszczony jest na wszystkich stronach serwisu. 

• Miejsce umieszczenia na górze prawego paska (sidebar). 

• Reklama widoczna jest na wszystkich stronach serwisu. 

• Sidebar typu smart - reklama dłużej widoczna na ekranie w trakcie przewijania. 

Szacunkowa ilość wyświetleń reklamy w ciągu miesiąca: ok. 280 000 odsłon.  

Szacowany miesięczny koszt: 2800 PLN.  

 

Block 5 - SIDEBAR DÓŁ  

CPM 8 PLN 

• Blok reklamowy nr 5 umieszczony jest na wszystkich stronach serwisu. 

• Miejsce umieszczenia na dole prawego paska (sidebar). 

• Sidebar typu smart - reklama dłużej widoczna na ekranie w trakcie przewijania. 

Szacunkowa ilość wyświetleń reklamy w ciągu miesiąca: ok.  280 000 odsłon. 

Szacowany miesięczny koszt: 2240 PLN.  

 

Block 6 - POSTY  

CPM 20 PLN 

• Blok reklamowy nr 6 umieszczony jest na stronach z artykułami. 

• Miejsce umieszczenia za 4-tym paragrafem <p>, w treści artykułu. 

Szacunkowa ilość wyświetleń reklamy w ciągu miesiąca: ok. 8000 odsłon. 

Szacowany miesięczny koszt: 160 PLN.  

 

 

 

 

Zobacz także: 

Dlaczego warto zareklamować się na portalu baza-lekow.com.pl ? 

 

 

https://baza-lekow.com.pl/reklama/


 

 

Informacje dodatkowe: 

• Implementacja reklam odbywa się za pomocą oprogramowania Adinserter Pro 
(wtyczka do CMS Wordpress).   
 

• Rozliczenie odbywa się w oparciu o statystyki wyświetleń danego bloku reklamowego 
za pomocą oprogramowania -  Adinserter Pro (wtyczka do CMS Wordpress).   
 

• GEO targeting na poziomie państwowym. Przykładowo, istnieje możliwość takiego 
ustawienia, aby dana reklama wyświetlała się tylko dla użytkowników 
przeglądających serwis z terenu Polski. 
 

• Wielkość reklamy w każdym bloku do uzgodnienia. Możliwość stosowania reklam 
responsywnych. 
 

• Szacunki dotyczące liczby wyświetleń reklamy sporządzone zostały w oparciu o 
najnowsze dane historyczne i nie są wartościami wiążącymi.. Dane zostały 
przygotowane w dobrej intencji i mają wyłącznie na celu zobrazować szacunkowe 
koszty reklamy.  

 

• CPM jest to koszt dotarcia do tysiąca odbiorców, obliczany jest na podstawie liczby 
odsłon witryny internetowej. Przykładowo, jeśli reklama jest sprzedawana z CPM 60 
PLN, to koszt dotarcia do 1000 odbiorców (lub tysiąca odsłon) kosztuje 60 PLN. 

 

• Na urządzeniach mobilnych reklamy wyświetlają się w inny sposób. Przykładowo 
reklamy umieszczone na sidebar na komórce wyświetlają się na końcu, za główną 
treścią. Z tego powodu w przypadku tych reklam zastosowano adekwatnie niższy 
CPM. Wynika to z funkcjonalności szablonu wykorzystanego przy projektowaniu 
serwisu. 

 

• Podane ceny nie zawierają podatku VAT. 

 

Wszelkie niestandardowe formy współpracy możliwe do omówienia indywidualnie. 

Zachęcamy do kontaktu. 

 

Web Publisher 

tel kom. 601 637 441 

e-mail: biuro@webpublisher.pl 

REGON: 368282602 
NIP: 7811791677  

mailto:sklep@motoakces.pl

