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Portal motocyklowy Bikers.pl

Bikers.pl to nowa jakość, świeże spojrzenie na branżę motocyklową jej odbiorców i ich oczekiwa-
nia. Motocykle w Bikers.pl to nie tylko testy, relacje z wydarzeń sportowych i imprez, ale też pre-
tekst by poruszać ciekawe tematy dotyczące codzienności i otaczającego nas świata. Bikers.pl  
to również rozrywka i wywiady z ludźmi, dla których motocykle stanowią doskonałe tło. Dużą 
wagę przywiązujemy do tego, o czym piszemy, ale jeszcze większą wagę przykładamy do tego 
w jaki sposób podane jest to czytelnikom. Jesteśmy odpowiedzią na potrzeby ludzi, którzy chcą 
uzyskać informację w sposób atrakcyjny i interesujący. Bikers.pl to nie tylko serwis informacyjny, 
ale portal zrzeszający społeczność motocyklową. Poza dostępnym już dla użytkowników forum, 
giełdą motocyklową, darmową pocztą internetową, sklepem internetowym, katalogiem motocy-
klowym zawierającym ponad 700 szczegółowo opisanych maszyn ze zdjęciami oraz programem 
lojalnościowym BAP (BikersActivePoints), nieustająco trwają prace nad wdrożeniem nowych, do-
datkowych rozwiązań poprawiających atrakcyjność serwisu oraz zachęcających do odwiedzania 
go przez coraz większe grono użytkowników. 

Naszym celem jest aby Bikers.pl kojarzył się z jakością i dobrym smakiem. 
Bikers.pl kierowany jest do inteligentnych, dynamicznych ludzi, którzy cenią piękno życia. 
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Gdzie możesz dodać swój banner reklamowy w Bikers.pl

Bikers.pl oferuje powierzchnie reklamowe w różnych częściach serwisu. Powierzchnie te ze 
względu na miejsce wyświetlania poszczególnych bannerów reklamowych podzielone zostały na 
pięć sekcji (Rys. 1) określające ich położenie w „layou’cie” serwisu:
sekcja A - bannery główne wyświetlane w górnej części strony na stronie głównej, w giełdzie, w 

części informacyjnej, w panelu obsługi poczty internetowej, w forum, w katalogu moto-
cyklowym i wszystkich zakładkach profilu użytkownika

sekcja B - lewa kolumna serwisu. Bannery wyświetlane na stronie głównej i w części informacyj-
nej serwisu widocznej od razu po wyświetleniu strony (przy rozdzielczości monitora 
ustawionej na minimum 1280x1024 pixeli)

sekcja B1 -lewa kolumna serwisu. Bannery wyświetlane na stronie głównej i w części informacyj-
nej serwisu, poniżej linii umożliwiającej wyświetlenie bannera od razu po otwarciu stro-
ny (przy rozdzielczości monitora ustawionej na minimum 1280x1024 pixeli)
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Gdzie możesz dodać swój baner reklamowy w Bikers.pl

sekcja C - prawa kolumna serwisu. Bannery wyświetlane na stronie głównej, w giełdzie, w części 
informacyjnej, w panelu obsługi poczty internetowej, w forum, w katalogu motocyklo-
wym i wszystkich zakładkach profilu użytkownika, w części widocznej od razu po wy-
świetleniu strony (przy rozdzielczości monitora ustawionej na minimum  
1280x1024 pixeli)

sekcja C1- prawa  kolumna serwisu. Bannery wyświetlane na stronie głównej, w giełdzie, w części 
informacyjnej, w panelu obsługi poczty internetowej, w forum, w katalogu motocyklo-
wym i wszystkich zakładkach profilu użytkownika poniżej linii umożliwiającej wyświetle-
nie banera od razu po otwarciu strony (przy rozdzielczości monitora ustawionej na mi-
nimum 1280x1024 pixeli)
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Cennik usług reklamowych Bikers.pl
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Standardowe powierzchnie reklamowe (Rys. 2)
Format  

w pixelach
Max.wielkość  

pliku w kB
Ceny w PLN (netto) za 1000 wyświetleń

sekcja A sekcja B sekcja B1 sekcja C sekcja C1

 547 x 107 45 kB 90 zł – – – –
  510 x 108 1 35 kB 70 zł – – – –

510 x 127 40 kB – 45 zł 25 zł – –
  510 x 127 2 40 kB – – 45 zł –

233 x 105 20 kB – 25 zł 15 zł – –
  233 x 105 2 20 kB – 40 zł – – –
 233 x 135 25 kB – 50 zł 25 zł – –

   233 x 135 2 25 kB – – 35 zł – –
 235 x 215 30 kB – – – 50 zł 30 zł

   235 x 215 1 30 kB – – – 65 zł –
   235 x 215 2 30 kB – – – 70 zł –

235 x 70 15 kB – – – 20 zł 15 zł
  235 x 70 2 15 kB – – – – 25 zł

 1 - bannery wyświetlane jedynie w sklepie internetowym
 2 - banner wyświetlany na stronie głównej

Nietypowe powierzchnie reklamowe (Rys. 3)

Nazwa Format  
w pixelach

Max.wielkość  
pliku w kB

Ceny w PLN (netto) za 1000 wyświetleń
sekcja A sekcja B sekcja C

Interstitial  okno przeglądarki 1 45 kB 220 zł – –
Pop-up   750 x 400 1 45 kB 150 zł – –

Skyscraper 235 x 500 40 kB – – 90 zł
Banner 510 x 292 40 kB – 100 zł –

 1 - banner wyświetlany na stronie głównej

Dodatkowe opcje
Nazwa Ceny w PLN (netto) 
Emisja reklamy w wybranej części serwisu +10 %
Emisja reklamy na stronach „redakcyjnych” w tekscie ustalana indywidualnie
Emisja reklamy z dźwiękiem +20 %
Limit odsłon do użytkownika +20 %
Targetowanie: geograficzne, czasowe itp. +40 %
Artykuł sponsorowany ustalana indywidualnie

Wszelkie formy promocji nie zawarte w cenniku Bikers.pl wyceniane będą indywidualnie 
na życzenie klienta.
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Podstawowe formaty bannerów reklamowych w Bikers.pl

(A) 547 x 107 pixeli (C) 235 x 215 pixeli 
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Rys. 2

Poniższy rysunek ilustruje proporcje podstawowych formatów bannerów reklamowych względem 
rozmiaru strony oraz rozmieszczonych na niej treści w różnych częściach serwisu.

(B) 233 x 135 pixeli 

(B) 510 x 127 pixeli 

(sklep) 510 x 108 pixeli (sklep) 235 x 215 pixeli 

(C) 235 x 70 pixeli 

(B) 233 x 105 pixeli 
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Nietypowe formaty bannerów reklamowych w Bikers.pl

(C) Skyscraper 
235 x 500 pixeli 

Toplayer
750 x 400 pixeli 

Interstitial
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Rys. 3

Poniższy rysunek ilustruje proporcje nietypowych formatów bannerów reklamowych względem 
rozmiaru strony oraz rozmieszczonych na niej treści.

(B) Banner 510 x 292 pixeli 

Interstitial     - rodzaj reklamy internetowej, która pojawia się w całym oknie przeglądarki 
                       przed załadowaniem właściwej strony.
Toplayer -      banner reklamowy na przezroczystej warstwie częściowo przysłaniający stronę
Skyscraper - pionowa odmiana bannera reklamowego


