
Oferta reklamowa 
w serwisach Grupy Marketingowej TAI  



Serwis inwestycyjno - przetargowy Pressinfo.pl to 
jedyny serwis w Polsce, w którym użytkownik może 
dokonać tak precyzyjnego wyboru rodzaju 
poszukiwanych informacji i dopasować ich tematykę 
do indywidualnych potrzeb. Dzięki temu każda 
firma, otrzymuje materiały spełniające jej 
oczekiwania.  
 
W serwisie można znaleźć cztery formy 
monitoringu informacji: 
• przetargi i zlecenia 
• wyniki przetargów 
• inwestycje planowane i realizowane 
• dotacje 



W serwisie Pressinfo.pl udostępniamy 
obecnie 1 979 544 informacji na temat 
ogłoszonych przetargów ich wyników, 
planowanych i realizowanych inwestycji, 
przyznanych dotacji, nieruchomości oraz 
analiz, raportów i baz danych, jakie na 
podstawie zebranych informacji przygotowuje 
zespół analityków serwisu.  
 
Reklama w serwisie Pressinfo.pl to doskonałe 
narzędzie dla firm, które oferują usługi lub 
produkty skierowane do osób interesujących 
się rynkiem inwestycyjnym w Polsce, 
startujących w przetargach, poszukujących 
informacji na temat podmiotów 
dysponujących środkami finansowymi. 
 
 
 
 



9477.pl to serwis oferujący i dostarczający 
ogólnopolską informację gospodarczą w 
zakresie baz danych, marketingu 
bezpośredniego, informacji miejskich i wielu 
innych branż.  
 
Misją 9477.pl jest dostarczanie informacji, 
które pozwolą na podjęcie najlepszych 
decyzji w jak najkrótszym czasie.  
 
 9477.pl realizuje kompleksowe kampanie 
zapewniając sukces swoim Klientom! 
 



Miesięczne statystyki serwisów: 

9477.pl Pressinfo.pl 

ODWIEDZINY: 266 140 15 644 

PV (ILOŚĆ ODSŁON STRONY): 14 251 662 149 726 

UU (UNIKALNI UŻYTKOWNICY): 212 912 5 713 

Dane wg Google Analytics – średnia 2011 



Tygodniowe statystyki serwisów: 
 
 
Tygodniowo serwis 9477.pl odwiedza ponad 50 000 użytkowników,  
a Pressinfo ponad 3000 osób, które nie trafiają na dane strony przez 
przypadek. To grupa świadomych odbiorców, zainteresowanych 
tematyką przedstawioną na w serwisach, dlatego jesteśmy pewni,  
że reklama na naszych stronach www przyniesie Państwa firmie 
wymierne korzyści. 
 
 
 
 
*Dane wg Google Analytics –średnia 2011  

 



Do kogo skierowane są reklamy w serwisach 
Pressinfo.pl i 9477.pl? 

m 

Serwis Pressinfo.pl jest liderem w wśród analityków rynku zamówień publicznych. 
Informacje zawarte w serwisie są istotne dla każdego przedsiębiorstwa, działającego na 
rynku: pozwalają pozyskać nowych kontrahentów, badać rynek, konkurencję, określać 
trendy, prognozować.  
  
 9477.pl to lider w dostarczaniu rozwiązań pozwalających na lepsze wykorzystanie czasu, w 
zakresie outsourcingu działań związanych z informacją marketingową, przy wykorzystaniu 
wszystkich wartościowych możliwości rozszerzenia zakresu usług. 
 
Zamieszczenie reklam w serwisach pozwoli Państwu na dotarcie szybką i skuteczną metodą 
do  osób i firm, które interesują się tematyką przetargów, informacją gospodarczą, które 
poszukują informacji na temat produktów i usług  wspierających działanie firmy na rynku.  
 

 



Korzyści dla reklamodawcy 

Dlaczego my? 
 
Chcesz dotrzeć do najaktywniejszych na rynku firm, które 
poszukują informacji gospodarczych? Jeśli tak, zapraszamy do 
skorzystania z naszej oferty reklamowej, dzięki której 
dotrzecie Państwo ze swoimi usługami i produktami do 
sprofilowanej, konkretnej grupy odbiorców, którzy będą 
zainteresowani  Waszą ofertą.  
 
Dzięki zamieszczeniu reklamy w serwisach: 9477.pl  
i Pressinfo.pl dotrzecie z informacją do osób, które na nią 
czekają. 
Jesteśmy pewni, że dzięki współpracy z serwisami 
Pressinfo.pl i 9477.pl zyskacie Państwo wielu nowych  
i powracających klientów. 

 



Kim są użytkownicy serwisów? 
Użytkownikami serwisu Pressinfo.pl są przedsiębiorcy  z wielu branż,  
w szczególności: 
• branży budowlanej 
• branży medycznej 
• branży IT  
• branży drogowej 
• oraz wielu innych branż  
• firmy ogłaszające przetargi  i startujące w postępowaniach 
To osoby, które są zainteresowane pozyskaniem nowych zleceń, badające 
rynek, szukające informacji o inwestycjach i podmiotach dysponujących 
środkami finansowymi. 
Użytkownicy serwisu to specjaliści, właściciele firm i menadżerowie.  
 
9477.pl to kompendium informacji z rozmaitych branż, np. budowlanej, 
kulturalnej, przetargowej, informacji miejskich i wielu innych. 
 
Użytkownicy serwisu 9477.pl to osoby, które szukają aktualnych informacji 
gospodarczych i miejskich i chcą ją zdobyć w jak najkrótszym czasie.  
 
 

 

 



Modele rozliczeń 
Proces planowania kampanii reklamowej w Internecie to nie tylko wykonanie kreacji, ale 
także wybór modelu rozliczeń na podstawie którego kupowana będzie powierzchnia 
reklamowa. 
Na początek proponujemy Państwu model CPM (Cost Per Mille), która jest najbardziej 
rozpowszechnionym modelem rozliczeń. 
CPM to opłata za 1000 odsłon danej formy reklamowej. Dzięki takiej formie rozliczeń 
możemy z góry ustalić za co dokładnie płaci reklamodawca. 
  
Aby w maksymalnie krótkim czasie osiągnąć planowany efekt proponujemy zakup 
powierzchni reklamowej w bardzo korzystnych pakietach: 
 
Pakiet silver: 1000 odsłon kreacji na serwisach: 9477.pl + Pressinfo.pl 
lub  
Pakiet gold: 1000 odsłon kreacji na serwisach: 
9477.pl + Pressinfo.pl + Targetmarketing.pl. 

 
 

 



Lokalizacja reklam – Pressinfo.pl 

Proponujemy Państwu reklamę na stronie głównej www jak i na podstronach  serwisu 
Pressinfo.pl. 
 
Reklamę możemy pokazywać na konkretnej  stronie lub wielu stronach lub grupach stron.  
 
Miejsca reklamowe to obszary przyciągające wzrok i wyjątkowo atrakcyjne lokalizacje do 
zamieszczenia kreacji reklamowych. 
 
W serwisie Pressinfo.pl możemy prezentować reklamy obrazkowe, tekstowe i html. 
 
Na specjalne życzenie Klienta istnieje możliwość indywidualnego ustalenia lokalizacji  
i wielkości banera. 
 



Lokalizacja reklam – Pressinfo.pl 

Strefa Dostępne formy 

 
A 

Billboard (750 x 100 px)  - 
wszystkie strony w serwisie 
Double billboard (750 x 200 px) 
strona główna serwisu 
Triple billboard (750 x 300 px) 
strona główna serwisu 

B Banner (468 x 80 px)  
strona główna serwisu 

C Skyscraper (160 x 600 px)  
strona główna serwisu 

D Rectangle (300 x 25 0px) 
wszystkie strony w serwisie 



Lokalizacja reklam – 9477.pl 

Proponujemy Państwu reklamę na stronie głównej www, jak i na podstronach 9477.pl. 
 
Reklamę możemy pokazywać na konkretnej  stronie lub wielu stronach lub grupach stron.  
 
Miejsca reklamowe to obszary przyciągające wzrok i wyjątkowo atrakcyjne lokalizacje do 
zamieszczenia kreacji reklamowych. 
 
W serwisie 9477.pl możemy prezentować reklamy obrazkowe, tekstowe i html. 
 



Lokalizacja reklam – 9477.pl 

Strefa Dostępne formy 

 
A 

Billboard (750 x 100 px) 
wszystkie strony w serwisie 
Double billboard  (750 x 200 px) 
wszystkie strony w serwisie 
Triple billboard (750 x 300 px) 
wszystkie strony w serwisie 

B Banner (468 x 80 px)  
wszystkie strony w serwisie 

C 
Skyscraper (160 x 600 px) 
wszystkie strony w serwisie 



Jeśli Twoja firma działa tylko w danym obszarze, możesz przyciągnąć użytkowników 
tylko i wyłącznie z tych lokalizacji, w których Twój produkt czy usługa jest 
dostępna. Dzięki geolokalizacji możesz dotrzeć z reklamą do grupy odbiorców, 
która zamieszkuje dany obszar, np. do mieszkańców Warszawy, Gdańska itd. 
Ponadto reklama w portalu 9477.pl w sekcji Informator Miejski to świetna forma 
promocji firmy w konkretnym regionie Polski.  

 

Geolokalizacja reklam – 9477.pl 

Forma reklamy Ceny netto / miesiąc emisji 

Billboard (750 x 100 px do 300 px) 399 PLN* 

Banner (468 x 80 px) 299 PLN* 

Skyscraper (160 x 600 px) 199 PLN* 

* gwarancja wyłączności powierzchni reklamowej w wykupionym okresie 



Cennik reklamowy 

Formy statyczne: 
 
Billboard (750 x 100): 59 zł/1000 odsłon 
 
Double billboard (750 x 200): 69 zł/1000 odsłon 
 
Triple billboard (750 x 300): 79 zł/1000 odsłon 
 
Banner (468 x 80): 49 zł/1000 odsłon 
 
Rectangle (300 x 250): 49 zł/1000 odsłon 
 
Skyscraper (120/160 x 600): 49 zł/1000 odsłon 
 



Reklama w informatorze (newsletterze) 

Infomator (newsletter) to elektroniczna forma 
biuletynu rozsyłanego za pomocą poczty 
elektronicznej do zarejestrowanych użytkowników 
PressInfo.pl. To dedykowana usługa, z której 
korzystają wyłącznie osoby zainteresowane 
otrzymaniem informacji o rynku przetargowym  
i inwestycyjnym. 
 
Dziennie wysyłanych jest 12 000 newsletterów,  
a miesięcznie aż 250 000 newsletterów. 
 
Jesteśmy  pewni, że Państwa reklama zamieszczona 
w informatorze Pressinfo, trafi do ściśle określonego 
segmentu Klientów i będzie informacją, na którą 
czekają użytkownicy Pressinfo.pl. 
 



Cennik reklam w informatorze Pressinfo 

!!! UWAGA SKORZYSTAJ  
Z PROMOCJI!!! 

 

Tylko teraz koszt reklamy w newsletterze to: 
 

 399 zł / 2 tygodnie emisji 
 

Rodzaje newsletterów:  
przetargowe, iwp, inwestycyje, dotacje 
 
Specyfikacja techniczna: 
Forma:  tekst  
Długość tekstu: do 170 znaków ze spacjami 

 



Skontaktuj się z nami: 

Jesteś zainteresowany reklamą w serwisie? 
 
Nie zwlekaj, skontaktuj się z naszym 
przedstawicielem. 
 
Zadzwoń: 800 800 707, 22 612 25 45 
Wyślij e:mail: kontakt@tai.pl 
 
Dodatkowych informacji udziela: 
 
 Weronika Bauer  
 wbauer@tai.pl 

mailto:kontakt@tai.pl


Dziękuję za uwagę 


