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Reklama graficzna emitowana na powierzchni witryny. 
Ilość form daje ogromne pole możliwości – 
pozwala na prowadzenie kampanii zarówno stricte sprzedażowych 
oraz wizerunkowych. 
Wyświetlana w różnych rozmiarach i miejscach występuje 
jako billboard, double billboard, triple billboard, rectangle, 
halfpage oraz screening. 

DISPLAY 



PREZENTACJA FORMATÓW 
REKLAMOWYCH 

W KAMPANIACH DISPLAY 



ROZMIAR MAKSYMALNY: 
750x100 px 

 

FORMAT: 
jpg, png, gif (waga do 40 kB), 

html5 (waga do 150kB) 

 

OPIS PRODUKTU: 
Graficzna reklama umieszczana w górnej 

połowie strony – między trzecim 

a czwartym rzędem newsów. 

Ekspozycja w górnej części strony 

oraz rozmiary billboardu pozwalają 

na wykorzystanie tego narzędzia 

w działaniach reklamowych nastawionych 

zarówno na efekt wizerunkowy 

jak i bezpośredni. 

BILLBOARD 



ROZMIAR MAKSYMALNY: 
750x200 px 

 

FORMAT: 
jpg, png, gif (waga do 50 kB), 

html5 (waga do 150 kB) 

 

OPIS PRODUKTU: 
Double billboard to zdecydowanie 

najpopularniejszy format reklamowy. 

Ekspozycja double billboardu na górze 

strony sprawia, że jest on zawsze widoczny, a 

jego rozmiar pozwala na kreatywne 

wykorzystanie możliwości reklamy graficznej. 

Reklama umieszczana bezpośrednio nad 

menu głównym. 

DOUBLE 
BILLBOARD 



ROZMIAR MAKSYMALNY: 
750x300 px 

 

FORMAT: 
jpg, png, gif (waga do 60 kB), 

html5 (waga do 150 kB) 

 

OPIS PRODUKTU: 
Triple billboard dzięki dużym rozmiarom 

oferuje jeszcze więcej miejsca 

na prezentację treści reklamowych. Ten 

rodzaj reklamy umieszczany jest w dwóch 

miejscach: na stronie głównej tuż nad stopką 

redakcyjną, a także wewnątrz galerii w 

publikowanych artykułach. 

 

TRIPLE 
BILLBOARD 

NA STRONIE 
GŁÓWNEJ NAD 
STOPKĄ 



 

 

TRIPLE 
BILLBOARD 
W GALERII 

W ARTYKUŁACH 



WAGA: 
500 Kb 

 

FORMAT: 
jpg, png, html5 

 

OPIS PRODUKTU: 
Screening to jednoczesna emisja 

jednej z form banerowych  

(billboard, double billboard, triple billboard) 

oraz tapety lub jednej kreacji obejmującej 

powierzchnię tapety i tła w miejscu 

standardowej emisji banerów. 

Elementy kompozycji na kreacjach 

łączą się w jedną całość, tworząc dużą, bardzo 

dobrze widoczną i nieinwazyjną powierzchnię 

reklamową. 

To doskonałe narzędzie reklamowe 

w kampaniach o charakterze wizerunkowym. 

 

 

SCREENING- 
TŁO STRONY 



ROZMIAR MAKSYMALNY: 
300x250 px 

 

FORMAT: 
jpg, png, gif (waga do 40 kB), 

html5 (waga do 150 kB) 

 

OPIS PRODUKTU: 
Umieszczenie reklamy w obrębie treści redakcyjnych 

gwarantuje znakomitą ekspozycję komunikatu 

reklamowego, a tym samym zwiększenie jego siły 

oddziaływania i skuteczności. Oferowany format 

pozwala na zastosowanie różnorodnych 

interaktywnych form kreacji – od prostej grafiki 

po reklamę w postaci spotu tv. 

Parametry i lokalizacja na stronie sprawiają, 

że jest to forma nieinwazyjna – harmonijnie 

wkomponowana w kolumnę nawigacyjną 

oraz treść strony, jednocześnie nie mogąca pozostać 

niezauważoną. 

Forma idealna w kampaniach służących budowaniu 

wizerunku marki oraz w kampaniach o charakterze 

produktowym lub sprzedażowym. 

 

 

 

RECTANGLE NAD SEKCJĄ 
„GRAJ W DRUŻYNIE 
FUTBOL.PL” 



RECTANGLE 
NAD ANKIETAMI 



ROZMIAR MAKSYMALNY: 
300x600 px 

 

FORMAT: 
jpg, png, gif (waga do 60 kB), 

html5 (waga do 150 kB) 

 

OPIS PRODUKTU: 
Format reklamowy w postaci pionowego prostokąta 

emitowany w części prawej kolumny nawigacyjnej pod 

ankietami na głównej stronie serwisu. 

Duże rozmiary i miejsce emisji 

zapewniają skuteczność tej formy reklamowej. 

 

 

 

 

 

HALFPAGE 



 

Forma reklamy prezentowana jak klasyczny tekst redakcyjny, 

promująca dany produkt lub biznes w określony sposób. 

Dobry artykuł sponsorowany pozwala osiągnąć imponujące wyniki 

w kampaniach marketingowych i wizerunkowych. 

Kluczową rolę w skuteczności tej formy reklamy pełni prawidłowa 

dystrybucja artykułu sponsorowanego, którą oferujemy 

w ramach współpracy i publikacji treści w naszym serwisie. 

ARTYKUŁ SPONSOROWANY  



JESTEŚMY ZAWSZE OTWARCI 
NA KREATYWNE POMYSŁY NASZYCH KLIENTÓW. 

 
Wystarczy się z nami skontaktować, 

a z pewnością znajdziemy sposób 
na umieszczenie 

Państwa niestandardowej reklamy. 
Zapraszamy do współpracy! 

  

DZIAŁ REKLAMY FUTBOL.PL 
 



Ul. Londyńska 11  
03-921 Warszawa  

Nr tel: 22 425 10 00 
E-mail: redakcja@futbol.pl 

 
Redaktor Naczelny: Michał Ptaszyński 

E-mail: michalptaszynski@futbol.pl 
 

Reklama i marketing: 
Adrian Siarkiewicz 

E-mail: adrian.siarkiewicz@futbol.creativeharder.pl 
 

Kamil Magot 
E-mail: kamil.magot@creative.media.pl 

KONTAKT DO REDAKCJI 
FUTBOL.PL 



DZIĘKUJĘMY 
ZA UWAGĘ 


