
Oferta reklamowa           www.suplementydiety.pl

Grzegorz Pomykała

Tel.: 531 571 171
E-mail: gpomykala@suplementydiety.pl

1

http://www.suplementydiety.pl/
mailto:gpomykala@suplementydiety.pl


Oferta reklamowa           www.suplementydiety.pl

Czym jest portal suplementydiety.pl

Portal suplementydiety.pl powstał pierwotnie jako baza wiedzy o suplementach 
diety. 

W chwili obecnej trwa rozbudowa bazy o kolejne preparaty/substancje, dzięki 
czemu na przestrzeni najbliższych 4 miesięcy portal stanie się największą bazą 
suplementów w polskim Internecie. 

Sucha wiedza o suplementach byłaby niepełna bez możliwości sprawdzenia w 
jakich dolegliwościach lub profilaktyce dany preparat jest pomocny. 
Odpowiedzią na tą potrzebę jest stale rozbudowywany dział zastosowania, 
pozwalający na dobranie suplementu diety adekwatnego do potrzeb.

Ponadto jesteśmy miejscem publikacji informacji o nowych preparatach oraz 
licznych artykułów dotyczących zdrowia, suplementów diety i zdrowego trybu 
życia.

Całość funkcjonalności dopełnia zestaw tabel i kalkulatorów kalorii, a także 
porad eksperckich i dodatków mających za zadanie związanie użytkownika z 
portalem.

Ważnym elementem na drodze do dalszego rozwoju portalu jest uruchomienie 
w II połowie stycznia części społecznościowej, pozwalającej internautom na 
multimedialne dzielenie się z innymi swoimi sposobami na zdrowe życie.

Do końca miesiąca uruchomiona zostanie porównywarka cen suplementów 
w aptekach i sklepach zielarskich – jako pierwsi tworzymy ją ściśle we 
współpracy z aptekami i sklepami!

Jesteśmy podmiotem niezależnym – nie stoi za nami żaden producent leków, 
suplementów, itp. 
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Portal suplementydiety.pl to:

● ponad 6 lat obecności w polskim internecie;

● ponad 1000 unikalnych odwiedzin dziennie (i co dzień więcej);

● stale rosnąca baza artykułów i suplementów;

● obiektywne postrzeganie przez klientów;

● czołowe miejsca w wyszukiwarkach dla najważniejszych fraz;

● indywidualne podejście do klienta;

● przejrzyste zasady, bez haczyków i akapitów pisanych drobnym drukiem;

● emisja bez limitu odsłon!

Internauci korzystający z portalu to:

● osoby w wieku 24-63 lata (87% odwiedzających);

● mieszkający w miastach powyżej 50tyś. mieszkańców;

● szukający konkretnych informacji lub porad dotyczących 

stosowania suplementów diety i kuracji z nimi związanych;

● osoby dbające o zdrowie i praktykujące zdrowy tryb życia;

● zainteresowani poprawą swojego stanu zdrowia.
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Reklamodawcom oferujemy:

● artykuły o preparatach zamieszczone w bazie wiedzy;

● artykuły zamieszczone w sekcji ogólnej, polecanej lub kąciku porad eksperckich;

● rolę eksperta w obszarze danego zagadnienia;

● darmowe publikacje informacji prasowych;

● reklamy banerowe w różnych częściach serwisu;

● linki tekstowe i graficzne;

● promowanie produktów w wyszukiwarce kuracji/preparatów  na dane schorzenie lub dolegliwość;

● darmowe opracowanie kreacji graficznej przy zamówieniach powyżej 500zł netto.
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Formy banerowe – lokalizacje i cennik:

A – baner duży (990pikseli X 200pikseli)

Cały portal (wszystkie sekcje i podstrony): 289zł netto
Tylko strona główna: 178zł netto
Wybrana sekcja: 98zł netto
Wybrana sekcja + strona główna: 239zł netto

A2 – baner średni (620pikseli X 150pikseli)

Cały portal (wszystkie sekcje i podstrony): 229zł netto
Tylko strona główna: 118zł netto
Wybrana sekcja: 68zł netto
Wybrana sekcja + strona główna: 159zł netto

A3 – baner mały (330pikseli X 140pikseli)

Cały portal (wszystkie sekcje i podstrony): 189zł netto
Tylko strona główna: 68zł netto
Wybrana sekcja: 58zł netto
Wybrana sekcja + strona główna: 98zł netto

Dostępne sekcje:
nowości/polecamy/baza wiedzy/zastosowania

Czas emisji: 1 miesiąc kalendarzowy bez limitu odsłon!
Wykup emisję dowolnego banera na 2 miesiące, trzeci miesiąc GRATIS!
Zamawiając dowolny  baner, artykuł w sekcji Polecamy publikujemy GRATIS!

5

http://www.suplementydiety.pl/


Oferta reklamowa           www.suplementydiety.pl

Formy tekstowe – formaty, lokalizacje i cennik:

ZAWSZE ZA DARMO:                                                                                                                                                                                                                               

Publikacja informacji prasowej w sekcji „nowości”.

Publikacja o objętości maksimum 1/2 strony A4 (czcionka 12 Times New Roman, odstęp 1,5lini, marginesy lustrzane 2cm) z jednym zdjęciem 

preparatu.

Przykład:

• Nowy preparat?
• Konkurs, akcja charytatywna?
• Ważne zmiany w firmie?

Poinformuj nas o tym. Informacje prasowe zamieszczamy bez opłat 
w dziale „Nowości”. Okres publikacji informacji jest nielimitowany – 
będzie ona dostępna publicznie tak długo, jak długo będzie 
funkcjonował portal w obecnej postaci.

Aby opublikować notkę prasową prześlij jej treść na adres: 

biuro@suplementydiety.pl
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Formy tekstowe – formaty, lokalizacje i cennik:

Artykuł sponsorowany – sekcja POLECAMY

Tematyka: związana ze zdrowym trybem życia i suplementami diety
Objętość: nie mniej niż 1 strona A4, nie więcej niż 2,5 strony A4 razem ze zdjęciami.
Czas emisji: 1 miesiąc kalendarzowy bez limitu odsłon
Cena: 89zł netto (cena normalna: 169zł netto)

Artykuł sponsorowany – wpis do  BAZY WIEDZY

Tematyka: opis paranaukowy konkretnego preparatu lub składnika aktywnego
Objętość: nie mniej niż 1 strona A4, nie więcej niż 4 strony A4 razem ze zdjęciami.
Czas emisji: 1 miesiąc kalendarzowy bez limitu odsłon
Cena: 129zł netto (cena normalna: 269zł netto)

Wpis sponsorowany – ZASTOSOWANIA

Zamieszczenie preparatu/ substancji aktywnej w dziale pomagającym dopasować 
suplement diety do jego zastosowania.
Czas emisji: 1 miesiąc kalendarzowy bez limitu odsłon
Cena: 129zł netto (cena normalna: 269zł netto)

Kącik PORAD EKSPERCKICH
Możliwość odpowiadania na pytania internautów jako ekspert z danej dziedziny.
Minimalny czas współpracy: 1 miesiąc
Cena: 279zł netto (cena normalna: 569zł netto)
Przy współpracy dłuższej niż 3 miesiące cena za 1 miesiąc: 139zł netto
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Linki tekstowe i graficzne

Link tekstowy na stronie głównej
Czas emisji: 1 miesiąc kalendarzowy bez limitu odsłon
Cena: 49zł netto (cena normalna: 69zł netto)

Link tekstowy w sekcjach tematycznych (wszystkie podstrony)
Czas emisji: 1 miesiąc kalendarzowy bez limitu odsłon
Cena: 39zł netto (cena normalna: 59zł netto)

Link graficzny w sekcjach tematycznych (wszystkie podstrony)
Czas emisji: 1 miesiąc kalendarzowy bez limitu odsłon
Cena: 48zł netto (cena normalna: 69zł netto)

AKTUALNE PROMOCJE                                                                                                            

Formy banerowe:
Wykup emisję dowolnego banera na 2 miesiące, trzeci miesiąc GRATIS!
Zamawiając dowolny  baner, artykuł w sekcji Polecamy publikujemy GRATIS!

Formy tekstowe:
Wykupując dowolną formę tekstową na okres 2 miesięcy, kolejne 4 miesiące 
GRATIS!

Płacąc za dwa miesiące otrzymujesz w sumie 6 miesięcy publikacji bez limitu 
odsłon!

Oferta promocyjna ważna dla zamówień złożonych do 31.01.2012r.
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Szczegóły i zamawianie reklam:

Grzegorz Pomykała

Tel.: 531 571 171
E-mail: gpomykala@suplementydiety.pl

www.suplementydiety.pl
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