
 
 

 

 

OFERTA REKLAMOWA 

 

SuperSluby.pl to dynamicznie rozwijający się portal ślubny stworzony z myślą 
o Narzeczonych. Wychodzimy naprzeciw potrzebom przyszłych Małżonków  
i ich Gości, po to, aby ułatwić im przygotowania ślubne i zapewnić komfort 
udanej zabawy weselnej.  Nasze motto brzmi: „…i żyli długo i szczęśliwie”, 
dlatego z naszych porad i artykułów korzystają także pary z długoletnim 
stażem, które chętnie dzielą się doświadczeniami z przyszłymi Nowożeńcami. 
 

Nasz portal stale pozycjonowany jest na serię fraz związanych ze ślubem  

i weselem. Chętnie angażujemy się medialnie, biorąc udział w licznych 

wydarzeniach, takich jak targi ślubne, pokazy mody czy wystawy i gale 

branżowe. 

 

Stąd opinia, że SuperSluby.pl cieszą się jedną z większych statystyk 

użytkowników wśród ogólnopolskich portali weselnych.  Charakteryzuje nas 

nienaganna opinia stałych usługodawców, którzy chętnie powierzają nam 

swoje interesy. Reagujemy na potrzeby reklamodawców w sposób elastyczny. 

Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie.  

 
Posiadana przez nas obszerna baza informacji dla Niej i dla Niego zachęca 

wszystkich internautów, zarówno kobiety, jak i mężczyzn do korzystania  

z działów tematycznych portalu. Mamy Państwu do zaoferowania bogatą ofertę 

usług reklamowych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb przyszłych 

Kontrahentów. 

Poniżej prezentujemy Państwu ofertę reklamową na rok 2012 stworzoną 

specjalnie z myślą o Państwa indywidualnych potrzebach. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
BANNERY REKLAMOWE  

 
Welcomescreen – graficzna prezentacja firmy, pojawiająca się przed załadowaniem 

właściwej strony portalu. Po 15 sekundach lub po kliknięciu linka „Przejdź do 
SuperSluby.pl”, użytkownik jest przekierowywany na stronę docelową. Reklama 
gwarantuje dotarcie do wszystkich użytkowników portalu.  
Rozmiar: dowolny, max. 1024 px szerokości 
Format: JPG, GIF, Flash  
cena: 1500zł + VAT/miesiąc 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
Slider – kreacja, w obrębie której następuje zmiana zdjęć oraz treści. Slajdy 

zmieniają się po upływie 3 sekund lub po kliknięciu na kolejną cyfrę galerii.  
Rozmiar: 500x250 px 
Format: JPG, GIF, Flash  
cena: 400 zł + VAT/miesiąc 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
Pasek sponsorski – graficzna forma reklamowa, umieszczona w dolnej części 

serwisu, wyświetlana nieustannie w czasie przeglądania portalu. Posiada możliwość 
zamknięcia.  
Rozmiar: 975x55 px 
Format: JPG, GIF, Flash  
cena: 150 zł + VAT/miesiąc 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
Videoboard/large banner– rodzaj przekazu reklamowego umożliwiający emisję 

filmu video. Po załadowaniu reklamy, uruchamia się przekaz video w rozmiarach 
300x200 px. Dźwięk zostaje uruchomiony w momencie najechania kursorem na 
kreację. 
Rozmiar: 800x220 px 
Wymiary filmu: max. 300x200 px 
Format: Flash  
cena: 400 zł + VAT lub 300 zł + VAT/miesiąc 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
Small banner 

Animowany lub statyczny pionowy prostokąt reklamowy, umieszczony poniżej menu 
nawigacyjnego. Reklama widoczna jest na wszystkich podstronach portalu 
SuperSluby.pl. 
Rozmiar: 140 x 220 pikseli 
Format: JPG, GIF, Flash  
cena: 200 zł + VAT/miesiąc 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
Sonda sponsorowana – forma reklamowa stwarzająca możliwość interakcji z 

użytkownikami portalu. Składa się z dwóch części: zajawki sondy umieszczonej po 
prawej stronie serwisu oraz strony, na której umieszczone są wyniki sondy i 
prezentacja firmy.  
Rozmiar zajawki: 250x250 px 
Rozmiar prezentacji firmy i wyników sondy: szerokość do 760 px, wysokość dowolna 
Format prezentacji firmy i wyników sondy: JPG, GIF, Flash  
cena: 450 zł + VAT/miesiąc 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
Wallpaper – reklama graficzna stanowiąca tło portalu. Możliwość wykupienia dwóch 

opcji: podstawowej – na okres 1 miesiąca lub okolicznościowej, związanej z 
obchodzonymi świętami, takimi jak Walentynki, Dzień Kobiet, Dzień Chłopaka, 
Rocznica Ślubu, Mikołajki, Boże Narodzenie itp.  
cena: 750 zł + VAT/2 tygodnie lub 1500 zł + VAT/miesiąc 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
ARTYKUŁ SPONSOROWANY 

Artykuł sponsorowany zamieszczany jest na stronie głównej portalu SuperSluby.pl. 
Rozmiar tekstu nie powinien przekraczać 3 tys. znaków. Istnieje możliwość dodania 
maksymalnie 5 zdjęć i adresu linkującego do wybranej strony. Tekst może być 
dostarczony przez klienta, lub napisany przez redakcję SuperSluby.pl. Czas 
wyświetlania artykułu na stronie głównej: 7 dni, następnie artykuł zostaje 
przeniesiony do odpowiedniej kategorii. 
cena: 200 zł + VAT 
 
 
NEWSLETTER DO UŻYTKOWNIKÓW PORTALU 

Dysponujemy bazą e-maili do użytkowników, którzy zainteresowani są tematyką 

ślubną. Są to w większości pary będące w trakcie przygotowań do ślubu.  

cena: 100 zł/jednorazowy mailing 

 
 
KONKURS 
Konkurs przeprowadzony we współpracy z portalem SuperSluby.pl (zapowiedź, 
przebieg i ogłoszenie wyników, zamieszczone na stronie głównej portalu i linkujące 
do strony internetowej Sponsora, reklama i promocja w szeroko pojmowanych social 
media) 
cena: 1200 zł + VAT/wydarzenie 
 
 
WIZYTÓWKI FIRM 
Wiadomym jest, że młodzi ludzie zaczynający przygotowania do ślubu i przyjęcia 
weselnego, w pierwszej kolejności przeszukują Internet, w celu zapoznania się z 
ofertami firm. To, co na Zachodzie znane jest już od dawna, zaczyna być standardem 
również w Polsce. Umieszczenie wpisu w Wizytówkach Firm jest obecnie najlepszą 
reklamą dla każdego. Aby dodać wizytówkę swojej firmy wystarczy wypełnić krótki 
formularz rejestracyjny. Wypełnienie formularza nie trwa więcej niż 2 minuty, a dzięki 
temu ma się gwarancję, że setki internautów zapoznają się z ofertą firmy. 

 Wizytówka srebrna (dawny mini wpis do katalogu firm) 

- 365 dni wyświetlania, 

- możliwość edycji wpisu, 

- nazwa firmy, 

- logo, 

- adres, 

- telefon, 

- e-mail, nr gg, skype, 

- adres strony www, 

- krótki opis działalności, 

- wpis w jednej kategorii. 

cena: 50 zł +VAT/rok 



 
 

 

 Wizytówka złota (dawny normal wpis do katalogu firm) 

- 365 dni wyświetlania, 

- możliwość edycji wpisu, 

- nazwa firmy, 

- logo, 

- adres, 

- telefon, 

- e-mail, nr gg, skype, 

- adres strony www, 

- opis działalności, 

- wpis w dwóch kategoriach, 

- lokalizacja na mapie, 

- galeria do 10 zdjęć. 

cena: 100 zł + VAT/rok 

 
SUPERSLUBNY SKLEP INTERNETOWY  
Zdobądź serca Użytkowników portalu SuperSluby. Powiększ swoje grono Klientów 
dzięki prezentacji biżuterii, zegarków oraz upominków dostępnej w SuperSlubym 
sklepie internetowym! Bądź jedynym reklamodawcą biżuterii i stań się liderem rynku! 
 
Sklep internetowy to nowoczesna forma wizualizacji produktów udostępnianych 
przez Państwa firmę za pośrednictwem portalu SuperSluby.pl. Użytkownikom 
serwisu umożliwia się przeglądanie i wybór artykułu, którego sfinalizowanie odbywa 
się już bezpośrednio na stronie sklepu internetowego Państwa firmy, na którą zostają 
przekierowani po kliknięciu w ikonę „Zamów”.  
 
Dodatkowym atutem tej formy reklamy jest sygnowanie Państwa produktów przy 
pomocy unikalnych symboli: SuperSlubna Nowość, SuperSlubna Promocja, 
SuperSluby Polecają, Gwarancja Jakości SupeSlubów, które przykują uwagę 
odbiorców i pomogą im w podjęciu decyzji.  
 
Atutami oferty SuperSlubny Sklep Internetowy są: 

 powiększenie bazy Klientów Państwa firmy 

 atrakcyjna prezentacja szerokiej oferty firmy  
cena: 283 zł + VAT/miesiąc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

 
 



 
 

 

 
 
FACEBOOK MANAGER 

Spraw, aby Twoja firma była w pełni interaktywna! Zdobądź rzesze fanów i Klientów! 
Dołącz do 700 milionów osób, które mogą dowiedzieć się o Twoim istnieniu. 
Korzystaj z narzędzi i aplikacji internetowych XXI wieku.  

 
Oferta Facebook obejmuje stworzenie i prowadzenie profesjonalnego konta 
fanowskiego na portalu społecznościowym Facebook oraz jego promocję na łamach 
portalu SuperSluby.pl i social media.  

 
Stworzenie Fanpage na portalu Facebook zawiera: 

 kreację strony landing page, 

 atrakcyjną nazwę strony 
(http://www.facebook.com/*nazwaPańswaFirmy),  

 opis firmy,  

 galerie zdjęć,  

 organizację wydarzeń, konkursów, promocji, 

 pozyskanie ustalonej liczby fanów.  
cena: 550 zł + VAT/miesiąc 

SEZONOWY SKLEP FACEBOOK.COM/*nazwa Państwa firmy  
Rozkochaj wirtualną społeczność w wyjątkowych produktach Twojej firmy!  Pomóż 
Bliskim wybrać prezenty na Gwiazdkę – Twój sklep na Facebooku to najlepszy 
sposób spełniania świątecznych marzeń. Świętuj z Nami kolejną rocznicę ślubu! 
Zbliża się Dzień Kobiet, wybierz upominek (*nazwa Państwa firmy) odpowiedni dla 
swojej Ukochanej! Czy wiesz, że mężczyźni też mają swoje święto? Podaruj prezent 
ukochanemu Tacie, Dziadkowi, Mężowi…   
 
Oferta polegająca na stworzeniu aplikacji na portalu Facebook. Sklep sezonowy 
otwierany byłby 6 razy do roku, na czas 2 tygodni, w okresach obejmujących święta, 
najbardziej kojarzące się z obdarowywaniem prezentami (Walentynki, Dzień Kobiet, 
Dzień Chłopaka, Mikołajki, Boże Narodzenie, Rocznica Ślubu). Grupą docelową 
sklepu byliby ludzie młodzi, zabiegani, prowadzący znaczną część swojego życia „w 
sieci”. Produkty dostępne w sklepie facebook.com/*nazwa Państwa firmy odsyłałyby 
do strony głównej firmy. 
 
Promocja sklepu odbywałaby się za pomocą konta fanowskiego SuperSluby.pl na 
portalu społecznościowym Facebook oraz na łamach portalu SuperSluby.pl i innych 
social media. Połączona byłaby z ofertą reklamową polegającą na zmianie wyglądu 
strony SuperSluby.pl (sezonowa tapeta), która na okres 2 tygodni zamieniałaby się w 
portal *Nazwa Państwa firmy/SuperSluby.pl.   
cena: 500 zł + VAT/miesiąc 
 

http://www.facebook.com/*nazwaPańswaFirmy


 
 

 

 
 
WIELKI KONKURS – SUPERSLUBY ZORGANIZUJĄ TWÓJ ŚLUB I WESELE!  

Wielkie firmy, wielkie nagrody. Zostań sponsorem konkursu „SuperSluby zorganizują 
Twój Ślub i Wesele!” i ciesz się elitarnym towarzystwem prestiżowych marek!  

 
Konkurs trwający od lutego 2012 do kwietnia 2012, polegający na organizacji ślubu i 
wesela wygranej parze. Ofertą, jaką Państwu składamy jest włączenie się w 
organizację tego wydarzenia.  

 
Portal SuperSluby.pl zapewniałby Młodej Parze: 

 obrączki ślubne, 

 profesjonalną stylizację i makijaż wykonany przez specjalistów,  

 suknię ślubną,  

 bieliznę ślubną,  

 ślubną sesję fotograficzną, 

 podróż poślubną. 
 

Szeroko zakrojona akcja reklamowa konkursu, obejmująca: 

 uczestnictwo w targach ślubnych,  

 social media, 

 promocję na portalu SuperSluby.pl (tapeta, zapowiedź konkursu, 
przebieg, relacja z wydarzenia, rankingi uczestników, bannery 
reklamowe, newslettery, mailingi, materiały reklamowe), 

 informacje prasowe zamieszczane przez fundatorów nagród.  
 cena: 2000 zł + VAT/wydarzenie 
 
 
NEWSLETTER  
Chcesz zabłysnąć na okładce stylowego czasopisma? Zaprezentuj się w naszym 
stylowym newsletterze! Twoja oferta dotrze do tysięcy użytkowników portalu 
SuperSluby.pl! 
 
Newsletter to zaawansowane narzędzie do szybkiej i łatwej komunikacji z Państwa 
potencjalnymi Klientami. Dostępne opcje reklamy: 

 reklama graficzna w newsletterze cotygodniowym o wymiarach 225x250 px 
lub 150x150 px 

 reklama graficzna w newsletterze sezonowym (związanym z okresami 
obejmującymi święta, najbardziej kojarzące się z obdarowywaniem prezentami 
– Walentynki, Dzień Kobiet, Dzień Chłopaka, Mikołajki, Boże Narodzenie, 
Rocznica Ślubu) o wymiarach 225x250 px lub 150x150 px.  

cena: 450 zł + VAT lub 300 zł + VAT/miesiąc 
 



 
 

 

 
 
ZAPEWNIENIE 30 TYS. WEJŚĆ ROCZNIE NA PAŃSTWA STRONĘ  
Z PORTALU SuperSluby.pl  
Współpraca z SuperSluby.pl gwarancją do osiągnięcia 30 tysięcy wejść na Twoją 
stronę rocznie. Twoja firma otworzy się przed tysiącami nowych, potencjalnych 
Klientów!   
cena: 2000 zł + VAT/rok 
 
PROMOCJA PODCZAS TARGÓW ŚLUBNYCH – STOISKO SuperSluby.pl  
Twoja firma zareklamowana na najbardziej obleganym stoisku targowym! Reklamuj 
się podczas Targów Ślubnych dzięki SuperSlubom i zdobądź setki nowych Klientów!  
 
Reklama podczas wszystkich wydarzeń branży ślubnej, którym patronuje portal 
SuperSluby.pl za pomocą: 

 współorganizacji konkursów targowych, 

 dystrybucji materiałów reklamowych, 

 obecności na materiałach reklamowych SuperSluby.pl (ulotki, plakaty, spoty 
reklamowe emitowane podczas Targów), 

 mailingów, 

 zapowiedzi i relacji z wydarzeń targowych.  
cena: 1200 zł + VAT/wydarzenie + materiały reklamowe i ewentualne nagrody 
 

 
 



 
 

 

 
 
REKLAMA W MATERIAŁACH PRASOWYCH SuperSluby.pl 

Bądź widoczny w Internecie! SuperSluby pomogą Ci zaistnieć na portalach 
branżowych i pozyskać nowych partnerów biznesowych! 
 
Comiesięczna dystrybucja informacji do portali branżowych i mediów kobiecych.  
Zapewniamy dotarcie do większej liczby potencjalnych klientów. Oferta obejmuje 
informacje o: 

 konkursach 

 wydarzenia targowych  

 ofercie reklamowej/produktach firmy 

 usługach firmy  
cena: 200 zł + VAT/miesiąc 

 

PAKIETY SPECJALNE – OFERTA PROMOCYJNA 

 

Pakiet: Narzeczeni – 200 zł + VAT 

 artykuł sponsorowany informujący o Państwa firmie, widniejący na stronie 

głównej portalu SuperSluby.pl przez okres 7 dni, następnie przeniesiony do 

zakładki „Ślub i wesele”, 

 możliwość wysyłania zapytania do Firmy bezpośrednio z portalu 

SuperSluby.pl, 

 „Srebrna Wizytówka Firmy” (dawny Mini Wpis do katalogu firm). 

 

 

Pakiet: Świeżo Upieczeni Małżonkowie – 300 zł + VAT 

 artykuł sponsorowany informujący o Państwa firmie, widniejący na stronie 

głównej portalu SuperSluby.pl przez okres 7 dni, następnie przeniesiony do 

zakładki „Ślub i wesele”, 

 możliwość wysyłania zapytania do Firmy bezpośrednio z portalu 

SuperSluby.pl, 

 newsletter do użytkowników portalu informujący o działalności Państwa firmy, 

 „Złota Wizytówka Firmy” (dawny Wpis Normal do katalogu firm). 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Pakiet: Małżeństwo z Długoletnim Stażem – 500 zł + VAT 

 artykuł sponsorowany informujący o Państwa firmie, widniejący na stronie 

głównej portalu SuperSluby.pl przez okres 7 dni, następnie przeniesiony do 

zakładki „Ślub i wesele”, 

 możliwość wysyłania zapytania do Firmy bezpośrednio z portalu 

SuperSluby.pl, 

 newsletter do użytkowników portalu informujący o działalności Państwa firmy, 

 „Złota Wizytówka Firmy” (dawny Wpis Normal do katalogu firm), 

 Small banner (miesięczne wyświetlanie banneru reklamowego wymiarach 

140x220 px na stronie głównej portalu). 

 

 

Pakiet: Srebrne Gody – 800 zł + VAT 

 artykuł sponsorowany informujący o Państwa firmie, widniejący na stronie 

głównej portalu SuperSluby.pl przez okres 7 dni, następnie przeniesiony do 

zakładki „Ślub i wesele”, 

 możliwość wysyłania zapytania do Firmy bezpośrednio z portalu 

SuperSluby.pl, 

 newsletter do użytkowników portalu informujący o działalności Państwa firmy, 

 reklama graficzna o wymiarach 150x150 px zamieszczona w cotygodniowym 

newsletterze SuperSluby.pl,  

 „Złota Wizytówka Firmy” (dawny Wpis Normal do katalogu firm), 

 Small banner (miesięczne wyświetlanie banneru reklamowego wymiarach 

140x220 px na stronie głównej portalu), 

 graficzne wyróżnienie Wizytówki Firmy symbolem: „Firma Godna Polecenia”. 

 

 

Pakiet: Złote Gody – 1000 zł + VAT 

 artykuł sponsorowany informujący o Państwa firmie, widniejący na stronie 

głównej portalu SuperSluby.pl przez okres 7 dni, następnie przeniesiony do 

zakładki „Ślub i wesele”, 

 możliwość wysyłania zapytania do Firmy bezpośrednio z portalu 

SuperSluby.pl, 

 „Złota Wizytówka Firmy” (dawny Wpis Normal do katalogu firm), 

 Small banner (miesięczne wyświetlanie banneru reklamowego wymiarach 

140x220 px na stronie głównej portalu), 



 
 

 

 

 

 newsletter do użytkowników portalu informujący o działalności Państwa firmy, 

 reklama graficzna o wymiarach 150x150 px zamieszczona w zamieszczona w 

cotygodniowym newsletterze SuperSluby.pl,  

 graficzne wyróżnienie Wizytówki Firmy symbolem: „Firma Godna Polecenia”,  

 logo firmy umieszczone w pasku sponsorskim, 

 możliwość umieszczania plików video prezentujących firmę. 

 

 

Pakiet Małżeński MIX – 1200 zł + VAT 

 „Złota Wizytówka Firmy” (dawny Wpis Normal do katalogu firm), 

 newsletter do użytkowników portalu informujący o działalności Państwa firmy 

w kontekście przeprowadzanego konkursu, 

 konkurs przeprowadzony we współpracy z portalem SuperSluby.pl 

(zapowiedź, przebieg i ogłoszenie wyników, zamieszczone na stronie głównej  

portalu i linkujące do strony internetowej Sponsora, reklama i promocja w 

szeroko pojmowanych social media). 

 

PRZY ZAKUPIE CO NAJMNIEJ 3 USŁUG REKLAMOWYCH, W PREZENCIE OD 
SuperSlubów OTRZYMAJĄ PAŃSTWO: 

25 PROC. ZNIŻKI NA USŁUGI FIRMY QuatroNET 

Twoje zamówienia realizowane przez silny i zgrany zespół, który dzięki 
doświadczeniu pomaga wielu firmom zaistnieć i rozwinąć skrzydła w Internecie, a 
także usprawnić pracę w dużych przedsiębiorstwach. Gwarancja usług na 
najwyższym poziomie! 

 tworzenie www 

 pozycjonowanie www 

 tworzenie sklepów internetowych 

 wdrażanie systemów płatności 

 prace graficzne 

 systemy dedykowane 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
REKLAMĘ NA stylowe-okulary.pl  

Chcesz zareklamować się na najbardziej stylowej stronie w sieci? Tylko dzięki 
SuperSlubom Twoja reklama dotrze do jeszcze większego grona internautów! 
Reklama w wiodącym sklepie sprzedającym okulary najbardziej modnych marek 
może stać się Twoim udziałem! 
 
 
Oferta obejmuje: 

 10 proc. zniżkę na produkty oferowane przez Państwa firmę, dołączaną do 
każdego zakupu na stronie stylowe-okulary.pl wraz z ofertą reklamową i 
galerią zdjęć przekierowującą do Państwa strony internetowej 

 banner na stronie głównej stylowe-okulary.pl dotyczący ww. promocji  

 newsletter z ofertą reklamową i galerią zdjęć, wysyłany do każdego 
użytkownika sklepu stylowe-okulary.pl  

 wyświetlanie informacji o możliwości skorzystania z 10 proc. zniżki na zakup 
Państwa produktów, przy każdym kroku składania zamówienia na stronie 
stylowe-okulary.pl 


