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BLOG maciejdolata.inelt.pl 

Jest to blog elektryczny, a tematy na nim poruszane dotyczą praktycznych aspektów elektryki z jakimi 

spotyka się każdy elektryk oraz egzaminu SEP. Blog jest jednym z najpopularniejszych blogów 

elektrycznych w Internecie. Jest kierowany do studentów, uczniów techników, specjalistów, 

inżynierów, początkujących elektryków i hobbystów. Do takich też czytelników trafia.  

Statystyki odwiedzin 

Blog jest miesięcznie odwiedzany przez ok 17.000 unikalnych użytkowników i ma ok 30.000 odsłon. 

Ok. 87% sesji pochodzi z darmowej wyszukiwarki Google (google / organic) 

Możliwe są różne formy reklamy na moim blogu. Strona jest responsywna i wszystkie oferowane 

formy reklam są także wyświetlane na urządzeniach mobilnych. 

FORMY REKLAMY NA BLOGU 

1. Banery 

• Baner A – baner pionowy lub kwadratowy. Wyświetla 

się zawsze, przy dowolnej stronie i przy każdym wpisie 

w pasku z prawej strony serwisu. Reklama ta trafia do 

każdego kto odwiedza blog. Czytelnicy przeglądają, 

czytają wpisy i mimowolnie rzuca im się w oczy Twoja 

reklama. Cena: 300 zł* / miesiąc 

• Baner B – Baner w stopce. Baner poziomy, wyświetla się 

w stopce strony. Cena: 200 zł* / miesiąc 

• Baner C – baner poziomy, wyświetla się pod/nad 

wybranym pojedynczym wpisem. Jest to reklama, która 

ściśle celuje w wybraną grupę czytelników – 

zainteresowanych danym ścisłym tematem. Są to 

czytelnicy, którzy czytają wpis na wybrany temat i na 

początku lub końcu widzą Twoją reklamę. Cena: Nad 

wpisem: 500 zł*, pod wpisem: 300 zł* / miesiąc (1 wpis) 

2. Wpis sponsorowany 

Emisja wpisu sponsorowanego i umieszczenie go w dowolnej 

kategorii pośród innych wpisów. Wpis nie jest usuwany. 

Płatność jednorazowa.  

Cena: 200 zł* / wpis. 

* Podane ceny są cenami netto i należy do nich doliczyć podatek VAT 23% 

Na każdą usługę jest wystawiana faktura VAT 

UWAGA: Przy zamówieniu emisji reklamy na okres min. 6 miesięcy – promocyjne niższe ceny 

 

Zapraszam do współpracy 

Maciej Dolata 

E-mail: blog@inelt.pl  


