
 

 

 

 

PATRONAT MEDIALNY NAD WYDARZENIAMI Z BRANŻY ŚLUBNO-WESELNEJ 

Obejmując patronat medialny nad wydarzeniami ślubnymi, portal SuperSluby.pl 

oferuje Organizatorom cztery pakiety reklamowe, różniące się ceną oraz zakresem 

usług reklamowych. Zachęcamy do skorzystania z najdogodniejszej dla Państwa 

opcji. 

Pakiet Brązowy – 400 zł + VAT 

 artykuł sponsorowany informujący o wydarzeniu ślubnym, widniejący na 

stronie głównej portalu SuperSluby.pl, 

 informacja o wydarzeniu ślubnym zamieszczona w Kalendarzu Targów 

Ślubnych 2011/2012, linkująca do strony internetowej Organizatora, 

 informacja o wydarzeniu ślubnym zamieszczona w zakładce „Wydarzenia, 

Targi Ślubne” na stronie głównej przez okres 1 miesiąca, linkująca do strony 

internetowej Organizatora. 

Pakiet Srebrny – 600 zł + VAT 

 artykuł sponsorowany informujący o wydarzeniu ślubnym, widniejący na 

stronie głównej portalu SuperSluby.pl, 

 informacja o wydarzeniu ślubnym zamieszczona w Kalendarzu Targów 

Ślubnych 2011/2012, linkująca do strony internetowej Organizatora, 

 informacja o wydarzeniu ślubnym zamieszczona w zakładce „Wydarzenia, 

Targi Ślubne” na stronie głównej przez okres 1 miesiąca, linkująca do strony 

internetowej Organizatora 

 mailing do bazy użytkowników portalu, informujący o wydarzeniu, 

 baner reklamowy o wymiarach 140x60 pikseli zamieszczony na stronie 

głównej portalu SuperSluby przez okres 1 miesiąca. 

 

 



 

 

 

Pakiet Złoty – 1000 zł + VAT 

 artykuł sponsorowany informujący o wydarzeniu ślubnym, widniejący na 

stronie głównej portalu SuperSluby.pl, 

 informacja o wydarzeniu ślubnym zamieszczona w Kalendarzu Targów 

Ślubnych 2011/2012, linkująca do strony internetowej Organizatora, 

 informacja o wydarzeniu ślubnym zamieszczona w zakładce „Wydarzenia, 

Targi Ślubne” na stronie głównej przez okres 1 miesiąca, linkująca do strony 

internetowej Organizatora 

 mailing do bazy użytkowników portalu informujący o wydarzeniu, 

 artykuł sponsorowany relacjonujący przebieg wydarzenia ślubnego, widniejący 

na stronie głównej portalu SuperSluby.pl, 

 baner reklamowy o wymiarach 140x220 pikseli zamieszczony na stronie 

głównej portalu SuperSluby przez okres 1 miesiąca. 

 

Pakiet Platynowy – 1400 zł + VAT 

 artykuł sponsorowany informujący o wydarzeniu ślubnym, widniejący na 

stronie głównej portalu SuperSluby.pl, 

 informacja o wydarzeniu ślubnym zamieszczona w Kalendarzu Targów 

Ślubnych 2011/2012, linkująca do strony internetowej Organizatora, 

 informacja o wydarzeniu ślubnym zamieszczona w zakładce „Wydarzenia, 

Targi Ślubne” na stronie głównej przez okres 1 miesiąca, linkująca do strony 

internetowej Organizatora, 

 mailing do użytkowników portalu informujący o wydarzeniu, 

 artykuł sponsorowany relacjonujący przebieg wydarzenia ślubnego, widniejący 

na stronie głównej portalu SuperSluby.pl, 

 baner reklamowy o wymiarach 700x90 pikseli zamieszczony na stronie 

głównej portalu SuperSluby przez okres 1 miesiąca. 



 

 

 

Pakiet Brylantowy – 2700 zł + VAT 

 zwiastun wydarzenia ślubnego, 

 dowolny baner reklamowy o wymiarach max. 700x180 pikseli, zamieszczony 

na stronie głównej portalu SuperSluby przez okres 1 miesiąca, 

 targowy newsletter, 

 relacja z targów, 

 promocja wydarzenia ślubnego na portalu SuperSluby.pl i w innych mediach 

internetowych. 

 

Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje i sugestie. 

W razie dodatkowych pytań, chętnie służę pomocą. 

Pozdrawiam, 

 

 

Marta Podczarska 

Specjalista ds. marketingu i reklamy 

e-mail: marta.podczarska@supersluby.pl 

tel: 790238288 

SuperSluby.pl 

 


