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Oferta reklamy internetowej na stronie www.radiopodlasie.pl 
 

Katolickie Radio Podlasie to najczęściej wybierany przez odbiorców środkowej części wschodniej  
Polski lokalny środek przekazu. Docieramy już do około 350 000 słuchaczy z pośród których 56% 
deklaruje stały dostęp i korzystanie z internetu. 
Nasz portal internetowy jest nowoczesny źródłem rzetelnych informacji z regionu oraz kraju. Jego 
aktualizacja odbywa się 7 dni w tygodniu, stale dostarczamy świeże informacje. W styczniu bieżącego 
roku zanotowaliśmy maksymalną liczbę 1.224.824 odsłon! 

 

Mamy do zaoferowania miejsca reklamowe, w portalu.  
Umieszczamy reklamy statyczne (pliki jpg) jak i dynamiczne (pliki SWF – Flash) 

 

 Bilboard 1 - 750px/150px  Mega Box - 440px/220px 
 Bilboard 2 - 750px/100px 

 Wpis do Regionalnej Bazy Firm 
 Boks śródtekstowy - 300px/250px 

 

Dlaczego warto umieścić banery właśnie u nas? 
 

 jesteśmy pionierskim w regionie portalem informacyjnym Środkowo-Wschodniej Polski  
 nasz portal jest ściśle połączony z rozgłośnią co gwarantuje mu stałą promocję 
 codziennie 75 tysięcy słuchaczy rozgłośni zaczyna poszukiwanie informacji od adresu 

www.radiopodlasie.pl  
 posiadamy atrakcyjne miejsca na Państwa reklamę, które dają gwarancje odzewu klientów  
 proponujemy atrakcyjne stawki cenowe za odsłony reklamowe. 
 
 

Jaka jest oglądalność portalu www.radiopodlasie.pl? 
 

Liczba odsłon stale rośnie. 
Nasz rekord odsłon w styczniu 2010 i wynosił on 1.224.824. Koniec roku 2009 zamknęliśmy 
wynikiem 990.382 odsłon 

 
Co mamy do zaproponowania? 

 Skuteczną reklamę w formie bilbordów oraz banerów reklamowych na stronie Regionalnego 
Portalu Informacyjnego RADIOPODLASIE.PL po konkurencyjnych cenach. 

Zapraszamy na nasze strony. 
 

Więcej informacji i cennik usług:  
 

główny specjalista ds. klientów kluczowych 
Janusz Redesiuk  

tel. (25) 644 72 73 wew. 257 
tel. kom. 510-074-653 
e-mail: redesiuk@radiopodlasie.pl 
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