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Reklama na portalu FUNERALNY.PL 

Funeralny.pl jest portalem dedykowanym branży pogrzebowej. Głównymi odbiorcami 

treści są właściciele oraz pracownicy zakładów pogrzebowych. 

Portal daje Państwu możliwość reklamowania się i tym samym dotarcia 

do przedsiębiorców profesjonalnie działających w branży funeralnej.  

Dzięki reklamie zamieszczonej na naszej stronie, oferta zostanie zauważona 

przez grupę odbiorców, na których najbardziej Państwu zależy. 

Proponujemy dwie formy reklamowe: 




1. ARTYKUŁ SPONSOROWANY  

•  reklama w formie tekstowej np. artykuł, wywiad, recenzja (formaty: .doc, .docx, .pages, .txt),  

•  dostępny na portalu bez ograniczeń czasowych, 

• przez pierwszy miesiąc od publikacji promowany na stronie głównej, 

• możliwość zamieszczenia do 5 linków z przekierowaniem (dofollow), 

• możliwość zamieszczenia do 3 zdjęć (waga zdjęć łącznie nie powinna przekraczać 200 kB). 

Cena artykuły sponsorowanego: 

ZAMIESZCZENIE ARTYKUŁU SPONSOROWANEGO - 850 zł   -200 zł  

 
Na hasło “TARGI” specjalnie dla Wystawców NECROEXPO 2019  
rabat -200 zł na zamieszczenie artykułu sponsorowanego!  

ZLECENIE NAPISANIA ARTYKUŁU  - wycena indywidualna. 

*Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT
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2. BANER REKLAMOWY  

• reklama graficzna (formaty: .jpg, .png, .gif), 

• przekierowanie na wybraną stronę (link dofollow), 

• wyświetlana rotacyjnie (naprzemiennie - max. 3 banery); istnieje możliwość wykupienia 

prawa wyłączności. 

Cennik banerów: 

TOP BANER - str. główna (1100 x 150 px) - 500 zł/mies. lub  6000 zł  5000 zł/rok  

MIDDLE BANER - str. główna (1200 x 107 px) - 300 zł/mies. lub  3600 zł  3000 zł/rok  

BOTTOM BANER - str. główna (700 x 150 px) - 250 zł/mies. lub  3000 zł  2500 zł/rok 

1.RIGHT BANER - str. główna (155 x 350 px) - 250 zł/mies. lub  3000 zł  2500 zł/rok 

2.RIGHT BANER - str. główna (155 x 350 px) - 220 zł/mies. lub  2640 zł  2200 zł/rok 

PAGE BANER - artykuły (336 x 280 px) - 300 zł/mies. lub  3600 zł  3000 zł/rok 

PROJEKT GRAFICZNY BANERA - 200 zł (.jpg, .png) 

*Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT 



Rozmieszczenie banerów: 

Strona główna: 



Strona artykułów: 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY  
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