Œwie¿e spojrzenie na miasto

185 tys.
unikalnych u¿ytkowników

1 mln
ods³on miesiêcznie

60 tys.
fanów na Facebooku

Portal bielsko.info to jeden z najpopularniejszych serwisów na Podbeskidziu.
Portal przyci¹ga czytelników autorskimi aktualnoœciami oraz interesuj¹cymi
relacjami z wykorzystaniem najnowoczeœniejszych technologii, wyznaczaj¹c
tym samym trendy w lokalnych mediach. Z ka¿dym miesi¹cem bielsko.info
zdobywa nowych czytelników, plasuj¹c siê w czo³ówce portali z po³udniowej
czêœci województwa œl¹skiego.
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WIADOMOŒÆ W SERWISIE WYBORY
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STACJONARNY

BANER DU¯Y

Strona g³ówna:

Baner rotacyjny - rozmiar 300x125px - mniejsza graficzna kreacja wyborcza na stronie g³ównej. Na
stronie g³ównej wyœwietlaj¹ siê równoczeœnie 3 z 12 kreacji. Prze³¹czaj¹ siê one automatycznie po kilku
sekundach. Kreacja mo¿e sk³adaæ siê z jednego statycznego slajdu. Klikniêcie w baner powoduje
przekierowanie do wskazanej strony.
Artyku³ sponsorowany - artyku³ sponsorowany publikowany na stronie g³ównej oraz w serwisie
wyborczym. Podlega tym samym zasadom co redakcyjne artyku³y, tj. obni¿a siê na liœcie artyku³ów w miarê
publikacji nowszych informacji. Artyku³ prezentowany jest na stronie g³ównej minimum 7 dni, potem
dostêpny jest w serwisie wiadomoœci i serwisie wyborczym. Artyku³ mo¿e zawieraæ wideo i do 30 zdjêæ
(przes³ane przez komitet).

Serwis wyborczy:
Serwis wyborczy - to dzia³ portalu ca³kowicie poœwiêcony wyborom samorz¹dowym 2018. Na jego ³amach
zamieszczane s¹ bie¿¹ce wiadomoœci zwi¹zane z wyborami, kandydatami i kampani¹ wyborcz¹.
Publikowane s¹ analizy historyczne, wykresy i sonda¿e przedwyborcze. Pojawiaj¹ siê tutaj artyku³y
informuj¹ce o zasadach g³osowania i obowi¹zuj¹cych przepisach. Po zamkniêciu lokali wyborczych w tym
miejscu bêdziemy publikowaæ wyniki g³osowania.
Du¿y baner - rozmiar: 300x250px - graficzna kreacja znajduj¹ca siê na samej górze strony w serwisie
wyborczym oraz w wiadomoœciach z serwisu wyborczego (za wyj¹tkiem artyku³ów sponsorowanych).
Dostêpne s¹ trzy miejsca, zamieniaj¹ siê one pozycjami miêdzy sob¹ po ka¿dorazowym odœwie¿eniu
strony. Mo¿liwe jest zamieszczenie maksymalnie do dwóch statycznych slajdów w ramach jednej pozycji
reklamowej. Klikniêcie w baner powoduje przekierowanie do wskazanej strony.
Baner rotacyjny - rozmiar 300x125px - mniejsza graficzna kreacja wyborcza w serwisie wyborczym oraz
w wiadomoœciach z serwisu wyborczego (za wyj¹tkiem artyku³ów sponsorowanych). Na stronie
równoczeœnie wyœwietlaj¹ siê 3 z 12 kreacji. Prze³¹czaj¹ siê one automatycznie po kilku sekundach.
Kreacja mo¿e sk³adaæ siê z jednego statycznego slajdu. Klikniêcie w baner powoduje przekierowanie do
wskazanej strony.
Baner statyczny - rozmiar 300x250px - graficzna kreacja znajduj¹ca siê po prawej stronie w serwisie
wyborczym oraz po lewej stronie przy wiadomoœciach z serwisu wyborczego (za wyj¹tkiem artyku³ów
sponsorowanych). Mo¿liwe jest zamieszczenie maksymalnie do dwóch statycznych slajdów w ramach
jednej pozycji reklamowej. Klikniêcie w baner powoduje przekierowanie do wskazanej strony.
Wie¿owiec - rozmiar 300x600px - du¿a kreacja graficzna znajduj¹ca siê po lewej stronie w serwisie
wyborczym oraz po prawej stronie przy wiadomoœciach z serwisu wyborczego (za wyj¹tkiem artyku³ów
sponsorowanych). Mo¿liwe jest zamieszczenie maksymalnie do dwóch statycznych slajdów w ramach
jednej pozycji reklamowej. Klikniêcie w baner powoduje przekierowanie do wskazanej strony.
Baner pod artyku³em - rozmiar 600x300px - du¿a kreacja graficzna znajduj¹ca siê pod treœci¹, a nad
komentarzami artyku³u zamieszczonego w serwisie wyborczym (za wyj¹tkiem artyku³ów
sponsorowanych). Mo¿liwe jest zamieszczenie maksymalnie do dwóch statycznych slajdów w ramach
jednej pozycji reklamowej. Klikniêcie w baner powoduje przekierowanie do wskazanej strony.
Linki (w module nr 1 oraz nr 2) - rozmiar 300x90px - link sk³ada siê ze zdjêcia (lub loga) o wymiarach
120x90px i tekstu (do 5 linijek po oko³o 20 znaków ka¿da). Wyœwietla siê on w serwisie wyborczym oraz
przy artyku³ach z serwisu wyborczego. Pozycja linku nie jest wa¿na, gdy¿ linki wyœwietlane s¹ losowo na
ró¿nych pozycjach (w ramach jednego modu³u). Klikniêcie w link powoduje przekierowanie do wskazanej
strony.
W czasie kampanii wyborczej w serwisie ka¿dy komitet ma mo¿liwoœæ nieodp³atnej prezentacji
kandydatów w wyborach samorz¹dowych. W tym celu udostêpniamy komitetom i kandydatom
panel, przy u¿yciu którego istnieje mo¿liwoœæ edycji / aktualizacji wizytówek od chwili
uruchomienia serwisu a¿ do ciszy wyborczej

OPIS MIEJSC REKLAMOWYCH

Du¿y baner - rozmiar: 300x250px - najwiêksza graficzna kreacja wyborcza na stronie g³ównej. Dostêpne
s¹ trzy miejsca, zamieniaj¹ siê one pozycjami miêdzy sob¹ po ka¿dorazowym odœwie¿eniu strony. Mo¿liwe
jest zamieszczenie maksymalnie do dwóch statycznych slajdów w ramach jednej pozycji reklamowej.
Klikniêcie w baner powoduje przekierowanie do wskazanej strony.

