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CENNIK REKLAMOWY PORTALU OSTATNIA TAWERNA 

 

 

Cennik dotyczy wszelkiej działalności odpłatnej na portalu www.ostatniatawerna.pl. Skierowany 

jest do przedsiębiorców chcących nawiązać współpracę w zakresie działań reklamowych – od 

kampanii display, poprzez działania contentowe po patronaty i konkursy. W sprawach dokładnej 

wyceny działań (w szczególności w przypadku niestandardowych akcji i chęci zakupu dużej ilości 

usług) – prosimy o bezpośredni kontakt z działem reklamy: 

reklama@ostatniatawerna.pl | +48 607 805 402 

Zapraszamy również do odwiedzenia naszej zakładki poświęconej reklamie: 

http://ostatniatawerna.pl/reklama/ 

 

Podane poniżej ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT. 

Dostępne standardowe działania – definicja działań pod każdą tabelą 

http://www.ostatniatawerna.pl/
mailto:reklama@ostatniatawerna.pl
http://ostatniatawerna.pl/reklama/


 

Content marketing 

TYP DZIAŁAŃ CENA UWAGI 

Recenzja/test produktu przez 
redakcję 

2000 zł Produkt musi nawiązywać w 
jakikolwiek sposób do 
tematyki strony 

Tekst publicystyczny/artykuł na 
dany temat 

2500 zł Związany z tematyką strony 

Większa liczba tekstów na dany 
temat (artykuły, testy itd.) 

Do ustalenia indywidualnie Związane z tematyką strony 

Miesiąc tematyczny 6 000 zł Kompleksowy pakiet 
promocyjny – związany z 
tematyką strony 

 

Miesiąc tematyczny – specjalna akcja na stronie, poświęcona konkretnej tematyce, zdarzeniu, 

gatunkowi, pisarzowi – w zależności od potrzeb. Może dotyczyć gier, filmów, seriali, książek, wydarzeń, 

promować lokacje i inne produkty. 

Idealna dla kampanii promocyjnych jak i sklepów online – możliwość umieszczania banerów i linków do 

sklepu, konkursów, promocji w mediach społecznościowych itd.  

Do tej pory zrealizowaliśmy m.in. miesiąc poświęcony postaci Harry’ego Pottera oraz twórczości  

J. R.R. Tolkiena oraz Neila Gaimana. 

 Przykłady miesięcy tematycznych: 

• Miesiąc autora/twórcy/serii/tytułu, 

• Miesiąc wydawnictwa/stacji, 

• Miesiąc audiobooków/e-czytelnictwa, 

• Miesiąc gier cRPG/gier strategicznych/polskich gier/gier planszowych, 

• Miesiąc kolekcjonera/figurek/cosplayu 

• Miesiąc promujący wydarzenie/miejsca, 

• Miesiąc komiksów/superbohaterów, 

• I wiele innych! 

Standardowo pakiet „Miesiąc tematyczny” zawiera: 

• 5 tekstów (tematyka ustalona między redakcją i Reklamodawcą) na wskazany temat – recenzje, 

artykułu publicystyczne, zestawienia itd. – przed publikacją artykułu Klient otrzymuje podgląd 

treści.  

• Minimum 5 publikacji odnośników do tekstów na profilu Ostatniej Tawerny na Facebooku 

(możliwość oznaczenia Klienta w poście) 

• Organizację konkursu (Klient dostarcza nagrody) na stronie lub na profilu Ostatniej Tawerny na 

Facebooku (decyzja Klienta na temat miejsca). 



• Umieszczenie reklamy display w 5 tekstach, dostarczonych przez Reklamodawcę, kierujących na 

wskazane przez Reklamodawcę miejsce (reklama zlokalizowana w tekście lub pod tekstem – 

szerokość 700 px i wysokość 100, 200 lub 300 px) na czas 30 dni od publikacji artykułu oraz w 

prawej kolumnie od tekstu (szerokość 300 px, wysokość 300 lub 600 px) 

• Zniżka na reklamę display na stronie (mobile i desktop) 

Media społecznościowe 

TYP DZIAŁAŃ CENA UWAGI 

Dwa wpisy na Facebooku, 
kierujące do określonej strony lub 
z określoną grafiką 

700 zł  

Konkurs na Facebooku  500 zł  

Konkurs na Facebooku + 
informacja o konkursie w grupie 
Ostatnia Tawerna na Facebooku 
oraz wiadomość na stronie o 
konkursie z treścią dodatkową 
dostarczoną przez Klienta 

800 zł  

 

Konkursy odbywają się na stronie: https://www.facebook.com/ostatniatawerna/ 

Adres grupy Ostatnia Tawerna na Facebooku: 

https://www.facebook.com/groups/ostatniatawerna/?source_id=246282762394630 

W zależności od gabarytów nagród, ich ilości i ustaleń – wysyłka nagród we własnym zakresie przez 

Reklamodawcę lub przez Ostatnią Tawernę (możliwość rozliczenia w postaci dodatkowych egzemplarzy 

produktu na rzecz Ostatniej Tawerny). 

 

Patronaty, konkursy na stronie 

TYP DZIAŁAŃ CENA UWAGI 

Konkurs na stronie + post o 
konkursie na profilu Ostatniej 
Tawerny na Facebooku 

500 zł Koszt wysyłki nagród pokrywa 
Klient (możliwość rozliczenia 
kosztów wysyłki w postaci 
dodatkowych egzemplarzy 
produktu) 

Patronat pakiet SILVER 800 zł + min. 3 egzemplarze 
produktu na potrzeby 
redakcji* 

Patronat pakiet GOLD 2000 zł + min. 3 egzemplarze 
produktu na potrzeby 
redakcji* 

https://www.facebook.com/ostatniatawerna/
https://www.facebook.com/groups/ostatniatawerna/?source_id=246282762394630


Patronat pakiet PLATINUM 4000 zł + min. 3 egzemplarze 
produktu na potrzeby 
redakcji* 

*dotyczy książek, komiksów, gier komputerowych i planszowych, wejściówek na wydarzenia itd. 

W przypadku większej współpracy ceny patronatów i dodatkowych działań ustalane indywidualnie. 

Patronaty dotyczą książek, gier, komiksów, filmów, seriali, wydarzeń – dowolnego produktu powiązanego 

z fantastyką. 

Uwaga! Objęcie patronatem przez Ostatnią Tawernę jest związane z umieszczeniem naszego logo na 

materiałach pokazujących patronów, na produkcie (okładka książki/gry). 

PAKIET SILVER 

• Wiadomość o premierze produktu (news) + informacja o premierze na profile na Facebooku 

• Umieszczenie okładki/wskazanego logo w zakładce „Patronaty” na stronie: 

http://ostatniatawerna.pl/patronaty/ 

• Recenzja danego produktu na stronie z informacją o patronacie i umieszczeniu banneru pod 

tekstem kierującego do wskazanej strony przez Klienta 

• Konkurs na stronie Ostatniej Tawerny + udostępnienie informacji o konkursie na profilu Ostatniej 

Tawerny na profilu strony na Facebooku 

 

PAKIET GOLD 

• Wiadomość o premierze produktu (news) + informacja o premierze na profile na Facebooku 

• Umieszczenie okładki/wskazanego logo w zakładce „Patronaty” na stronie: 

http://ostatniatawerna.pl/patronaty/ 

• Recenzja danego produktu na stronie z informacją o patronacie i umieszczeniu banneru pod 

tekstem kierującego do wskazanej strony przez Klienta 

• Konkurs na stronie Ostatniej Tawerny + udostępnienie informacji o konkursie na profilu Ostatniej 

Tawerny na profilu strony na Facebooku 

• Dodatkowy tekst poświęcony danej tematyce – artykuł, publicystyka, zestawienie – temat 

ustalony z Wydawcą (w tekście możliwość umieszczenia linków i banerów Klienta) 

• Reklama i banery – możliwość skorzystania z reklamy na naszej stronie i wykorzystania 

równoważności 500 zł w reklamie (wybór miejsca reklamy zależy od Klienta – cennik poniżej) 

 

PAKIET PLATINUM 

• Wiadomość o premierze produktu (news) + informacja o premierze na profile na Facebooku 

• Umieszczenie okładki/wskazanego logo w zakładce „Patronaty” na stronie: 

http://ostatniatawerna.pl/patronaty/ 

http://ostatniatawerna.pl/patronaty/
http://ostatniatawerna.pl/patronaty/
http://ostatniatawerna.pl/patronaty/


• Recenzja danego produktu na stronie z informacją o patronacie i umieszczeniu banneru pod 

tekstem kierującego do wskazanej strony przez Klienta 

• Konkurs na stronie Ostatniej Tawerny + udostępnienie informacji o konkursie na profilu Ostatniej 

Tawerny na profilu strony na Facebooku 

• Dodatkowe 2 tekst poświęcony danej tematyce – artykuł, publicystyka, zestawienie – temat 

ustalony z Wydawcą (w tekście możliwość umieszczenia linków i banerów Klienta) 

 

• Reklama i banery – możliwość skorzystania z reklamy na naszej stronie i wykorzystania 

równoważności 1500 zł w reklamie (wybór miejsca reklamy zależy od Klienta – cennik poniżej) 

• Jeśli jest to wydarzenie – relacja z wydarzenia (pisemna i zdjęcia), fotogaleria na Facebooku z 

linkiem do profilu wskazanego przez Klienta 

• Publikacja wszystkich informacji prasowych na stronie Ostatnia Tawerna 

• Umieszczenie grafiki przygotowanej przez Klienta na Instagramie Ostatniej Tawerny 

 

 

REKLAMA DISPLAY, MOBILE, RICH MEDIA 

 

Korzystamy z dziennego modelu rozliczeń – w zależności od lokalizacji reklamy, jej wielkości i 

atrakcyjności dla odbiorcy cena za dzień uruchomienia reklamy (24h od momentu uruchomienia) jest 

inna. Możliwość zastosowania również innych, niestandardowych formatów reklamowych – wycenianych 

indywidualnie. 

Dokładne lokacje poszczególnych reklam na grafikach poniżej! 

Strona główna 

TYP DZIAŁAŃ CENA (za dzień 
publikacji) 

Rozmiary UWAGI 

Wide Billboard  600 zł 1310x300, formaty: jpg, gif, png, 
HTML5; objętość max: 150 KB 

Najlepsze miejsce na 
interaktywną reklamę w 
najbardziej widocznym 
miejscu 

Wide Billboard Mini 500 zł 1310x200, formaty: jpg, gif, png, 
HTML5; objętość max: 150 KB 

Najlepsza lokalizacja, 
mniejsza wysokość 

Mega SkyScraper 400 zł 300x600, HTML5, jpg, gif, png; 
objętość max: 150 kB 

Popularny format i 
atrakcyjne miejsce tuż 
pod kafelkami  

BOX Square 150 zł 300x300, HTML5, jpg, gif, png; 
objętość max: 35 kB 

Nienachalna reklama w 
popularnym formacie 

Middleboard Double 300 zł 750 x 200, HTML5, jpg, gif, png; 
objętość max: 50 kB 

W dobrej lokalizacji tuż 
za wiadomościami, 
podwójna wysokość 

Middleboard 250 zł 750 x 100, HTML5, jpg, gif, png; 
objętość max: 50 kB 

W dobrej lokalizacji tuż 
za wiadomościami 



Welcome Screen 2000 zł Pełne rozmiary strony; HTML 5, 
max 250 kB 

Prestiżowa, unikalna 
forma reklamy – 
możliwość wyświetlana 
tylko jeden dzień i 
ograniczona do jednego 
wyświetlenia na 
użytkownika, 
automatyczne 
zamknięcie reklamy po 
45 sekundach 

 

Pozostałe podstrony 

Uwaga! Możliwość rotacji kreacji, jeśli Klient dostarczy ich więcej 

TYP DZIAŁAŃ CENA (za dzień 
publikacji) 

Rozmiary UWAGI 

Billboard 600 zł 750x100, formaty: jpg, gif, png, 
HTML5; objętość max: 50 KB 

Bardzo duża 
skuteczność i klikalność 
- reklama pod leadem 
na stronach wieści i 
publicystycznych, 
rotacja kreacji – 
wymagane minimum 3 
wersje reklam 

Billboard Review 300 zł 750x100, formaty: jpg, gif, png, 
HTML5; objętość max: 50 KB 

Duża skuteczność – 
reklama pod leadem 
wszystkich recenzji - 
wymagane minimum 3 
wersje reklam 

Mega SkyScraper 400 zł 300x600, HTML5, jpg, gif, png; 
objętość max: 150 kB 

Popularny format i 
atrakcyjne miejsce tuż 
nad kafelkami z prawej 
strony - wymagane 
minimum 2 wersje 
reklam 

BOX Square 200 zł 300x300, HTML5, jpg, gif, png; 
objętość max: 35 kB 

Nienachalna reklama w 
popularnym formacie, 
wszystkie kategorie 
poza stroną główną w 
prawej kolumnie na 
dole - wymagane 
minimum 2 wersje 
reklam 

 



Mobile 

TYP DZIAŁAŃ CENA (za dzień 
publikacji) 

Rozmiary UWAGI 

Welcome Screen 
Mobile 

2000 zł 720x1255 px Ogromna skuteczność – 
reklama wyświetlana 
maksymalnie jeden 
dzień 

Rectangle mini 400 zł 600x250 Reklama umieszczona 
pod 5 pierwszymi 
kafelkami na stronie 
głównej lub w wybranej 
kategorii pod leadem – 
wieści lub artykuły i 
recenzje 

Rectangle 500 zł 600x500 Reklama umieszczona 
pod 5 pierwszymi 
kafelkami na stronie 
głównej lub w wybranej 
kategorii pod leadem – 
wieści lub artykuły i 
recenzje 

Triple Billboard 900 zł 750x300 Bardzo atrakcyjna 
reklama, mogąca zająć 
cały ekran użytkownika, 
umieszczona na stronie 
głównej za 5 pierwszymi 
kafelkami. 

Expand board 1200 zł 600x100 Rozwijana belka 
umieszczona w każdym 
tekście 

 

Reklamy muszą być dostarczone maksymalnie 48 godzin przed startem ich emisji.  

Możliwość implementacji również innych formatów reklam. 

 


