
Oferta reklamowa 
w serwisach Grupy Marketingowej TAI  



Targetmarketing.pl to serwis, w którym w prosty  
i szybki sposób można kupić marketingową bazę 
danych, stworzyć własną kampanię  
e-mailingową oraz pozyskać komplet informacji na 
temat sposobów wykorzystania narzędzi marketingu 
bezpośredniego do budowania relacji z Klientami,  
a w efekcie tego osiągnięcia sukcesu rynkowego.  
 
Reklama w serwisie Targetmarketing.pl to doskonałe 
narzędzie dla firm, które oferują usługi lub produkty, 
będące wsparciem dla działań marketingowych  
i sprzedażowych. To sposób na dotarcie do 
decydentów w tym zakresie. 

  
 
 
 

 
 
 
 



W serwisie Targetmarketing.pl udostępniamy 
informacje na temat: 
• nowinek marketingowych 
• case study 
• słownika pojęć marketingowych 
• bazy szkoleń 
• bezpłatnych raportów 
• baz danych  
• usług cell center 
• obsługi infolinii dedykowanych 
• kampanii e-mailingowych 
• wielu innych narzędzi niezbędnych każdej 

firmie 
 

 



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: 

Dane wg Google Analytics – średnia 2011 

9477.pl Targetmarketing.pl 

ODWIEDZINY: 266 140 4 886 

PV (ILOŚĆ ODSŁON STRONY): 14 251 662 12 371 

UU (UNIKALNI UŻYTKOWNICY): 212 912 4012 



Tygodniowe statystyki serwisów: 
 
 
Tygodniowo serwis 9477.pl odwiedza ponad 50 000 użytkowników,  
a Targetmarketing.pl ponad 1500 osób, które nie trafiają do danych 
serwisów przez przypadek. To grupa świadomych odbiorców,  
zainteresowanych tematyką przedstawioną na naszych stronach, 
dlatego jesteśmy pewni, że reklama w serwisie 9477.pl  
i Targetmarketing.pl przyniesie Państwa firmie wymierne korzyści. 
 
 
 
*Dane wg Google Analytics – średnia 2011  

 



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

 

Strona Targetmarketing.pl to nie tylko encyklopedia marketingu bezpośredniego  
i najnowsze newsy z tej branży, ale także nowoczesny portal skierowany do specjalistów, 
którzy poszukują informacji na temat szkoleń, ciekawych wydarzeń, nowoczesnych 
rozwiązań marketingowych i wspierających zarządzanie firmą. 
 
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 naszych usług. 
 
Zamieszczenie reklam w serwisach pozwoli Państwu na dotarcie szybką i skuteczną 
metodą do  osób i firm, które interesują się tematyką zarządzania marketingowego, 
informacją gospodarczą i które poszukują informacji na temat produktów i usług  
wspierających działanie firmy na rynku. 

 



Korzyści dla reklamodawcy 

Dlaczego my? 
Chcecie Państwo 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 Targetmarketing.pl dotrzecie z informacją do osób, które 
na nią czekają. 
 
Jesteśmy pewni, że dzięki współpracy z serwisami: 9477.pl  
i Targetmarketing.pl  zyskacie Państwo wielu nowych  
i powracających klientów. 
 

 



Kim są użytkownicy serwisów? 

Targetmarketing.pl to serwis oferujący komplet informacji  
w zakresie marketingu bezpośredniego i narzędzia przydatne 
w pracy  każdemu marketerowi  i osobie świadomie 
zarządzającej firmą lub działem. 
 
Użytkownicy serwisu Targetmarketing.pl  to kadra 
menadżerska i właściciele firm, decydenci, którzy szukają 
informacji o narzędziach wspierających zarządzanie firmą. 
 
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 – Targetmarketing.pl 

Proponujemy Państwu reklamę na stronie głównej www, jak i na podstronach 
Targetmarketing.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 Targetmarketing.pl  możemy prezentować reklamy obrazkowe, tekstowe  
i html. 



Lokalizacja reklam – Targetmarketing.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 

D Rectangle (300 x 250 px) 
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 



Geolokalizacja reklam – 9477.pl 

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.  

 
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): 49zł/1000 odsłon 
 
Rectangle (300 x 250): 49 zł/1000 odsłon 
 
Skyscraper (120/160 x 600): 49 zł/1000 odsłon 
 



Artykuły sponsorowane 

To jedna z popularnych form dotarcia do 
potencjalnych Klientów, 
Mają wzbudzić zainteresowanie danym produktem 
czy usługą. 
Dzięki nim osoby zainteresowane tematem 
odwiedzą daną witrynę, a to już pierwszy krok do 
zakupu produktu czy usługi. 
 

Koszt artykułu sponsorowanego 
(do 10 000 znaków) 
299 - 499 zł/ 7 dni na stronie głównej serwisu 
 
Szczegóły  współpracy ustalamy indywidualnie z 
Klientem. 
 



Skontaktuj się z nami: 

Jesteś zainteresowany reklamą w serwisie? 
 
Nie zwlekaj, skontaktuj się z naszym 
przedstawicielem. 
 
Zadzwoń: 22 612 12 60 
Wyślij e:mail: kontakt@tai.pl 
 
Dodatkowych informacji udziela: 
 
 Weronika Bauer  
 wbauer@tai.pl  
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Dziękuję za uwagę 


