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Portal biznesowy  
dla elektroników 

informuje 
o nowościach 
produktowych 

i ważnych 
wydarzeniach 

w branży

Portal pełni nie tylko rolę informacyjną,  
ale również posiada szereg funkcji b2b 
ułatwiających komunikacje i kontakty  
pomiędzy firmami w branży. 

adresowany  
jest do specjalistów, 

inżynierów,  
kadry menedżerskiej, 

handlowców

opisuje to,  
co dzieje się 
w polskich 

i zagranicznych 
przedsiębiorstwach

tworzy 
redakcja magazynu 

Elektronik
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Usługi

Informacje

KATALOG FIRM – baza firm oferujących podzespoły i usługi z zakresu 
elektroniki, podzielona na szczegółowe gałęzie ofertowe, ułatwiająca 
poszukiwanie zarówno przedsiębiorstw, produktów i usług.

KATALOG PRODUKTÓW – lista nowych produktów oferowanych 
aktualnie przez firmy wraz z opisem technicznym i specyfikacją oraz 
wskazaniem na dostawcę danego podzespołu.

KATALOG WYDARZEŃ – kalendarium najważniejszych imprez krajowych 
i zagranicznych, zapowiedzi seminariów i konferencji.

ZAPYTANIA OFERTOWE – możliwość wysyłania i otrzymywania zapytań 
ofertowych ułatwiających znalezienie najlepszej oferty na rynku.

MULTIMEDIA – filmy i prezentacje przedstawiające zastosowanie 
produktów, opisy technologii, wydarzeń i aplikacji.

NOWOŚCI – BIZNES – najnowsze wydarzenia krajowe i zagraniczne, 
relacje z imprez międzynarodowych (targów, wystaw, prezentacji 
i konferencji), najświeższe krajowe i zagraniczne informacje gospodarcze.

NOWOŚCI – PRODUKTY – informacje o nowych produktach dla 
elektroniki.

RAPORTY – przegląd i analiza rynku w określonej kategorii produktów.

TECHNIKA – artykuły techniczne, opisujące w sposób zajmujący, 
przejrzysty i przystępny to, co jest aktualnie najbardziej interesujące 
i najważniejsze we współczesnej elektronice

WYWIADY – prezentacje ludzi sukcesu i polskich firm branży elektroniki  

NEWSLETTER – codzienny biuletyn informacyjny portalu zawierający 
najświeższe informacje gospodarcze i nowości produktowe.
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Katalog firm
Rodzaj konta

Cena: 180 dni – 1100 zł netto
360 dni – 1700 zł netto

Bezpłatne

Bezpłatne
Nazwa firmy 

Dane teleadresowe

Logo firmy

Mapa dojazdowa 

Przedstawicielstwa

Wydarzenia firmowe

Realizacje Twojej Firmy

Promocje – oferta specjalna

Multimedia – dokumenty, 
zdjęcia, prezentacje, filmy

Zapytania ofertowe – formularz dla 
potencjalnych klientów kierujących 
zapytanie ofertowe do Twojej Firmy

Katalog Produktów – możliwość 
umieszczania produktów z oferty 
Twojej firmy w katalogu portalu

Nieograniczona prezentacja 
oferowanych produktów  
ze zdjęciami, cennikami, 
instrukcjami, itp.

Informacje o firmie, jej 
historia i opis działalności
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Bezpłatne

Posiadając dostęp do konta premium Twoja Firma otrzyma hasło  
i login, które pozwolą jej  aktualizować profi l i korzystać ze wszystkich 
funkcji konta w dowolnej chwili w dzień i w nocy.

Wszystkie aktualizacje  dokonywane przez firmę w swoim   
profilu pojawiają się również na stronie głównej portalu  
w dziale „Aktualności z firm”.
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Katalog firm
DODATKOWE DZIAŁANIA PROMOCYJNE DLA POSIADACZY KONTA PREMIUM

REKLAMA TEKSTOWA NA STRONIE GŁÓWNEJ

MAILING

Pozycjonowanie i wyróżnienie firmy  
na stronie głównej Katalogu Firm.  
Maksymalnie pozycjonowane są 4 firmy.

Firma tygodnia

Promowana firma

Produkt tygodnia

Promowany produkt

Artykuł sponsorowany

Pozycjonowanie produktu  
na stronie głównej Katalogu Produktów.  
Maksymalnie pozycjonowane są 4 produkty.

Pozycjonowanie produktu w wybranej  
kategorii Katalogu

Wyróżnienie firmy w Katalogu Firm  
(tło pod zakładką)

* ceny nie podlegają rabatom

1 miesiąc

Logo i opis firmy

Logo i opis firmy

Zdjęcie produktu  
i opis firmy

Zdjęcie produktu  
i opis firmy

Tekst sponsorowany

1 miesiąc

1 miesiąc

1 miesiąc

400 zł

150 zł

400 zł

150 zł

1500 zł

550 zł

150 zł

100 zł

Okres

ParametryNazwa

Cena netto

Cena netto
(emisja 

tygodniowa)

Oferujemy wysyłkę specjalnie przygotowanego mailingu  na życzenie reklamodawcy  
do ponad 11 000 subskrybentów naszego newslettera. Mailing – list poczty elektronicznej 
w formie pliku tekstowego (.txt) lub html wysłany do subskrybentów.  
Koszt jednorazowej emisji wynosi 3000 zł netto.  
Dane techniczne – dostępne są na stronie http://elektronikab2b.pl/reklama-elektronikab2b

550 zł
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Reklama graficzna
CENNIK REKLAM

REKLAMA W ARTYKUŁACH REDAKCYJNYCH

Nazwa

Billboard

Banner

Rectangle I

Rectangle II

Rectangle III

Box I

Box  II

Skyscrapper prawy 

Skyscrapper lewy 

Scroller

Tapeta

Page Peel

750x100

468x60

270x250

270x250

300x250

270x100

270x100

120x600

120x600

970x75

-

-

-

-

250

-

-

-

-

-

-

-

450

300

450

350

-

300

250

500

675

550

625

625

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Rozmiar

Strona 
główna

Cały
serwis

Cena netto w zł

Istnieje możliwość wykupienia reklam we wskazanych tekstach redakcyjnych publikowanych  
na łamach portalu.

Ceny dotyczą tygodniowej emisji reklamy.

Kreacje emitowane są w rotacji (maksymalnie 4 kreacje)

Istnieje możliwość przygotowania na życzenie klienta kreacji 
nie wymienionej powyżej w reklamach standardowych.

Statystyki kampanii reklamowych dostępne w systemie 
AdOcean.

1

2

7

4

3

7

5

10

6

12

9 8

Cennik reklam w raportach  
i temacie numeru

- banner 468x60 pikseli 300 zł/4 tyg
- rectrangle  300x250 – 300 zł/4 tyg

Cennik w innych artykułach 
redakcyjnych

- banner 468x60 pikseli 180 zł/4 tyg
- rectrangle  300x250 – 190 zł/4 tyg
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Newsletter

CENY REKLAM

Wysyłany codziennie (pon-pt) newsletter to najszybsza i najbardziej efektywna forma dotarcia  
do zainteresowanych branżą osób. Aktualna liczba subskrybentów to ponad 11 000 osób. 

W newsletterze zamieszczamy zarówno reklamy graficzne, jak i tekstowe.

Podane ceny są cenami netto.

Wszystkie ceny dotyczą jednej emisji.

W przypadku zaplanowanej kampanii i wykupienia kilku 
emisji reklam oferujemy atrakcyjne rabaty.

PARTNER WYDANIA

(logo firmy, trzy teksty wraz ze zdjęciami, mogą  
to być produkty, informacje o firmie, wydarzenia,  
teksty sponsorowane) – 1200 zł/jedną emisję

Nazwa

BOX I

BOX II

BOX III

Tekst sponsorowany 

460x60

150x210

150x400

-

500 

350 

300 

1000 

1

2

3

4

Rozmiar Koszt netto
w zł

2

1

4

3

Partner w
ydania
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Portal ElektronikaB2B.pl 

Redaktor Programowy
dr inż. Robert Magdziak

r.magdziak@elektronikaB2B.pl
tel. 22 257 84 96

Katarzyna Gugała
k.gugala@elektronikaB2B.pl

tel. 22 257 84 64

Magdalena Korgul
m.korgul@elektronikaB2B.pl

tel. 22 257 84 69

Grzegorz Krzykawski
g.krzykawski@elektronikaB2B.pl

tel. 22 257 84 60

Andrzej Tumański
a.tumanski@elektronikaB2B.pl

tel. 22 257 84 63
   

Katarzyna Wiśniewska
k.wisniewska@elektronikaB2B.pl

tel. 22 257 84 65

Wydawca serwisów online
Szymon Narożniak

szymon.narozniak@avt.pl
tel. 22 257 84 37 

Współpraca i biznes
Szef Pionu Online

Marta Zaczek
marta.zaczek@avt.pl

tel. 22 257 84 76

Dział marketingu i reklamy
Product Manager

Bożena Krzykawska
b.krzykawska@elektronikaB2B.pl

kom. 501 047 583
tel. 22 257 84 42

faks. 22 257 84 67

Redakcja

Zespół marketingu i reklamy

Redaktor Prowadzący
inż. Mateusz Woźniak

mateusz.wozniak@elektronikaB2B.pl
tel. 22 257 84 11

Redaktor
mgr inż. Tomasz Celmer

tomasz.celmer@elektronikaB2B.pl
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