
Wierni czytelnicy magazynu „Żagle” jak i wszyscy miłośnicy sportów wodnych na co dzień mogą  
korzystać z rozszerzonej wersji elektronicznej naszego tytułu, czyli Zagle.com.pl. 

Portal sportów wodnych Zagle.com.pl to kompendium wiedzy dotyczącej żeglarstwa,  
historii najważniejszych regat, sylwetek ludzi związanych z tym sportem.  
Serwis zaspokaja potrzeby nie tylko wytrawnych żeglarzy, ale również osób  
zaczynających przygodę z żeglarstwem. Z myślą o nich stworzono dział zawierający  
praktyczne informacje: gdzie, na czym, w czym pływać oraz słowniczek pojęć  
żeglarskich. Wprowadzone zostały nowe i funkcjonalne rozwiązania graficzne. 
   

Takie elementy, jak choćby dziennik pokładowy, zawierający artykuły redaktora naczelnego 
magazynu „Żagle”, Waldemara Hetlicha oraz Mateusza Kusznierewicza, publikującego  
w „Żaglach” od dziesięciu lat, wzbogacają dodatkowo merytoryczną zawartość serwisu. 

2 razy w miesiącu chętni bezpłatnie otrzymują newsletter z kilkunastoma najciekawszymi  
informacjami z tygodnia. Ostatnio na serwisie pojawiła się nowa forma przekazu.  
Żagle TV, bo o niej mowa, budzi ogromne zainteresowanie naszych internautów,  
a filmy tworzone przez naszych dziennikarzy i operatorów są równie profesjonalne  
co pisane przez nich artykuły na łamach Magazynu Sportów Wodnych „Żagle”.

Zagle.com.pl gwarantuje precyzyjne dotarcie do osób zainteresowanych tematyką  
żeglarską, które stać na realizacje własnych pasji. To idealne miejsce na reklamę  
wszelkich produktów i usług związanych ze sportami wodnymi ale również doskonałe  
medium do promowania markowych i luksusowych dóbr, kierowanych głównie  
do męskiego grona odbiorców, stanowiących większość naszych czytelników. 

Liczba unikalnych użytkowników portalu wyniosła w 2015 roku około 65 594 *
którzy wygenerowali na stronie ponad 1 700 000 * odsłon.

            Zapraszamy do współpracy!

KONTAKT:
Piotr Dalecki, tel.: +48 22 590 53 44, 600 018 895, email: pdalecki@grupazpr.pl 
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NOWY SERWIS – nowe możliwości  

ZPR MEDIA DZIAŁ REKLAMY   /   PRASA   /  INTERNET  /  AKCJE CROSSMEDIOWE



CENNIK FORM REKLAMOWYCH

REKLAMY DISPLAY
Cena za 1O tys. odsłon:

1.   Billboard 750x100 px 
– 800 PLN netto (CPM -80 PLN)

2.  Double Billboard 750x200 px 
– 1200 PLN netto (CPM -120 PLN)

3.  Triple Billboard 750x300 px 
– 1600 PLN netto (CPM -160 PLN)

4.  Sky Scraper 120x600 px 
– 800 PLN netto (CPM -80 PLN)

4.  Sky Scraper pływający 120x600 px  
– 800 PLN netto (CPM -80 PLN)

5.  Partner Box 300x100 px ROS bez SG 
– 250 PLN netto (CPM 25 PLN)

6.  Rectangle 300x250 px 
– 800 PLN netto (CPM -80 PLN)

STAŁE OBECNOŚCI
Cena za tydzień/miesiąc  
stałej emisji na SG i ROS*:

1.  Billboard 750x100 px  
– 1800/6000 PLN netto SG 

– 2400/9000 PLN netto ROS

2.  Double Billboard 750x200 px 
– 3500/12000 PLN netto SG 
– 4300/15000 PLN netto ROS

4.  Sky Scraper 120x600 px 
– 1800/6000 PLN netto SG 
– 2400/9000  PLN netto ROS

5.  Partner Box 300x100 px 
– 400/1400  PLN netto ROS

6.  Rectangle 300x250 px 
– 1800/6000 PLN netto SG 
– 2400/9000  PLN netto ROS

7.  Belka – 2 news 715x100 px 
– 500/1700 PLN netto SG

*SG – strona główna,  ROS – SG + podstrony

CENNIK

RECTANGLE 
  300 x 250

1

2

3

5

6 6

5

44

7

7

6

6



Regularnie wysyłany newsletter trafia bezpłatnie do wszystkich,  
którzy on-line wyrażą chęć na jego otrzymywanie. Newsletter 
składa się z kilkunastu najciekawszych newsów z całego tygodnia 
i dociera 4 razy w miesiącu. Zarejestrowanie się jest niezwykle 
szybkie i proste. Bezpośrednio w newsletterze istnieje możliwość 
zamieszczenia dwóch rodzajów bannerów reklamowych o forma-
tach 300x120 px oraz 150x120 px.
Newsletter otrzymuje aktualnie 1019 osób *
* dane redakcji serwisu Zagle.com.pl 

NEWSLETTER FACEBOOK
dla użytkowników serwisu Zagle.com.pl  

Oferujemy Państwu możliwość pokazania swojej oferty w formie  
audiowizualnej. Nasi dziennikarze wraz z operatorem nagrają wywiad  
z osobą reprezentującą firmę, która opowie o jej działalności, produktach  
czy usługach. Sfilmujemy regaty lub inne wydarzenia, które Państwo  
firmujecie swoją marką. Uwiecznimy proces budowy jachtu lub montażu 
osprzętu. Omówimy z rozmówcą technologię, czy wreszcie zaprezentujemy 
na filmie zasady działania każdego  urządzenia, którymi chcielibyście się 
Państwo podzielić z użytkownikami serwisu Zagle.com.pl Żagle TV  
to nowe, nieograniczone możliwości zareklamowania firmy i jej usług.  
Wyprodukujemy film na podstawie własnych nagranych materiałów  
lub skorzystamy z powierzonych nam przez Państwa. Istnieje możliwość  
połączenia i zmontowania ich razem. Stworzony materiał zostanie Państwu 
udostępniony w formie elektronicznej na własne potrzeby, z podpisem: 
ŻAGLE TV. Pokazana na głównej stronie serwisu zajawka w części newsowej 
będzie po kliknięciu przekierowywać bezpośrednio na zakładkę ŻAGLE TV 
i Państwa film promocyjny. Przez 14 dni  pomimo wchodzących nowych 
informacji, zakładka o filmie pozostanie na głównej stronie serwisu. Film 
będzie dostępny również na profilu ŻagleTV.

•  Stała forma obecności. Duża zajawka na stronie 
głównej serwisu, na liście artykułów danego 
działu plus wypozycjonowanie w sekcji danego 
działu przez cały okres trwania akcji. 

 1 miesiąc – 4000 PLN netto

ŻAGLE.tv 
Video Content 

Najnowszy projekt serwisu Zagle.com.pl

C E N N I K
Emisja gotowego filmu: 2 200 PLN netto
Emisja wyprodukowanego filmu:  6 500 PLN netto
przez ZPR Media

C E N N I K
1.  Format 300x120 px:  1200 PLN netto 2 newsletery
2.  Format 150x120 px:  850 PLN netto 2 newsletery
3.  Wysyłka samej reklamy do subskybentów:  1000 PLN netto – mailing

C E N N I K

1.  Post komercyjny z gwarancją 
zasięgu postu do 50 000 uu

Cena RC 2000 PLN netto 

2.  Post komercyjny z gwarancją 
zasięgu postu do 100 000 uu 

Cena RC 4000 PLN netto

3.  Post komercyjny z gwarancją 
zasięgu postu do 150 000 uu 

Cena RC 6000 PLN netto

Akcja partnerska – Pantaenius  - art. Sponsorowany – cz. 4 – 25.05.2015 
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