
Grupa eBroker
Formy reklamowe



300 000 PV / 80 000 UV

280 000 PV / 180 000 UV

60 000 PV / 20 000 UV



Billboard

Billboard to graficzna forma reklamowa umieszczona 
centralnie w górnej części strony pod jej nagłówkiem. 
Ekspozycja na górze strony zapewnia bardzo dobrą 
widoczność, format wykorzystywany jest we 
wszystkich rodzajach kampanii.

Emisja możliwa we wszystkich serwisach Grupy.
Emisja także w Menu serwisu eBroker.pl

WYMIARY: 

WAGA: 

FORMAT:  

EFEKTY:

750x100 px

40 kB

JPEG, GIF, PNG, HTML5,

Expand / Scroll / Push

LOGO

MENU

VISUAL

750x100



Double Billboard

Jest to obecnie najpopularniejszy format reklamowy. 

Ekspozycja na górze strony zapewnia dobrą 
widoczność a duża powierzchnia umożliwia kreatywne 

wykorzystanie. Sprawdza się dobrze zarówno                         

w kampaniach nastawionych na działania wizerunkowe, 

jak i efektywnościowe.

Emisja możliwa we wszystkich serwisach Grupy.

Emisja także w Menu serwisu eBroker.pl 

WYMIARY: 

WAGA: 

FORMAT:  

EFEKTY:

750x200 px

40 kB

JPEG, GIF, PNG, HTML5

Expand / Scroll / Push

750x200

LOGO

MENU

VISUAL



Triple Billboard

Dzięki dużemu rozmiarowi format ten zapewnia więcej 
miejsca na prezentację przekazu reklamowego. 
Ekspozycja na górze strony i rozmiar zapewnia bardzo 

dobrą ekspozycję. Stosowany jest głównie 
w kampaniach wizerunkowych. W formacie może być 
emitowany materiał wideo (videoad).

Emisja możliwa we wszystkich serwisach Grupy.

WYMIARY: 

WAGA: 

FORMAT:  

EFEKTY:

750x300 px

60 kB

JPEG, GIF, PNG, HTML5,

Scroll / VideoAd / Rich Media 

750x300

LOGO

MENU

VISUAL



Wideboard

Wideboard jest szerszy od popularnego formatu Double 

Billboard. Emitowany jest w tym samym miejscu, czyli 

na górze strony pod jej nagłówkiem. Poszerzone 

wymiary zwiększają widoczność tego formatu.

Emisja możliwa we wszystkich serwisach Grupy.

WYMIARY: 

WAGA: 

FORMAT:  

EFEKTY:

950x200 px

60 kB

JPEG, GIF, PNG, HTML5

Expand / Push

950x200

LOGO

MENU

VISUAL



Skyscraper

Jest to pionowa, mało inwazyjna i popularna forma 
reklamowa umieszczona z prawej strony serwisu. 
Często stosowana w raz z efektem Scroll, co umożliwia 
widoczność formatu nawet przy przewijaniu strony.

Emisja możliwa we wszystkich serwisach Grupy.

WYMIARY: 

WAGA: 

FORMAT:  

EFEKTY:

160x600 px

40 kB

JPEG, GIF, PNG, HTML5

Scroll 

160
x

600

LOGO

MENU

VISUAL







LOGO

MENU

VISUAL

Fly footer

Fly footer to forma reklamowa emitowana na warstwie. 

W skład tej formy wchodzą Double billboard oraz grafiki 
odpowiedzialne za zwijanie i rozwijanie. Dobrze 

widoczna forma, sprawdzająca się zarówno 

w kampaniach wizerunkowych, jak i sprzedażowych.

Emisja możliwa we wszystkich serwisach Grupy.

WYMIARY: 

WAGA: 

FORMAT:  

750x200 px, 

50 kB

JPEG, GIF, PNG, HTML5

750x200 ZW
IŃ



LOGO

MENU

VISUAL

Floor Ad

Jest to format wyświetlany na warstwie, wyrównany do 
dolnej krawędzi okna przeglądarki. Pozwala na 
doskonałą prezentację treści reklamowych klienta.
Dobrze widoczna forma, sprawdzająca się zarówno 
w kampaniach wizerunkowych, jak i sprzedażowych.

Emisja możliwa we wszystkich serwisach Grupy.

WYMIARY: 

WAGA: 

FORMAT:  

EFEKTY:

CZAS EMISJI:

950x300 px

60 kB

HTML5, JPEG, GIF, PNG

Zwijanie, Rozwijanie / Scroll / VideoAd

Samoczynne zamykanie po 15 sekund

950x300



LOGO

MENU

VISUAL

Toplayer

Forma reklamy w postaci animacji emitowanej na

przezroczystej warstwie nałożonej na serwis 

w przeglądarce. Daje niemal nieograniczone możliwości 
kreacyjne, przez co polecana jest przy kampaniach 

wizerunkowych. Może wypełniać cały ekran lub 
posiadać ustalone rozmiary. Po zakończeniu animacji 

i/lub ustalonym czasie, reklama znika. Format 

emitowany jest zazwyczaj w połączeniu z inną formą 
banerową (Billboard, Double billboard, inne).

Emisja możliwa we wszystkich serwisach Grupy.

WYMIARY: 

WAGA: 

FORMAT:  

EFEKTY:

CZAS EMISJI:

100%, zwykle 750x550 px

60 kB

HTML5, JPEG, GIF, PNG

Scroll / VideoAd

15sek.

dowolny

x



LOGO

MENU

VISUAL

Brandmark

Graficzny element reklamowy wyświetlany nad treścią 
w serwisie w oknie przeglądarki. Może przybierać 
dowolne kształty w ramach założonej powierzchni. 
Format często emitowany jest równocześnie z Double
Billboardem. Brandmark jest bardzo dobrze widoczną 
i skuteczną formą reklamową.

Emisja możliwa we wszystkich serwisach Grupy.

WYMIARY: 

WAGA: 

FORMAT:  

EFEKTY:

300x300 px

60 kB

HTML5, JPEG, GIF, PNG

Scroll / Expand

300x300

x



Screening

Screening to jednoczesna emisja produktów:

Double billboard + Tapeta tego samego reklamodawcy. 

Kompozycja obu kreacji łączy się w jedną całość 
tworząc dużą powierzchnię reklamową. To doskonałe 
narzędzie zwłaszcza w kampaniach o charakterze

wizerunkowym. Screening nie jest inwazyjną formą 
reklamy, ale dzięki swojej dużej powierzchni jest 

doskonale widoczny przez co jest polecany do kampanii 

wizerunkowych.

Emisja możliwa we wszystkich serwisach Grupy.

WYMIARY: 

WAGA: 

FORMAT:  

Minimalna szerokość to 1024 px

100 kB (wliczając plik SWF i GIF/JPG)
JPEG, GIF, PNG, HTML5

LOGO

MENU

VISUAL

750x300



Boks reklamowy emitowany jest w porównywarkach

eBroker.pl. Jest to bardzo skuteczna forma promocji dla 

produktów bankowych i finansowych, ponieważ 
porównywarka jest miejscem, gdzie użytkownik szuka 
najatrakcyjniejszego produktu finansowego. Reklama 
w tym dziale jest polecana zarówno w kampaniach 

wizerunkowych, jak i nastawionych na sprzedaż.

Emisja w serwisie eBroker.pl.

WYMIARY: 

WAGA: 

FORMAT:  

320x80px

40 kB

JPEG, GIF, PNG, 

Box w porównywarce

320x80 320x80



Boks emitowany w liście ofert w porównywarce 
produktów finansowych. Dostępne są dwa boksy - 
prawy i lewy. Dzięki emisji w porównywarce reklama 

trafia do użytkowników szukających produktów 

finansowych.

Emisja w serwisie eBroker.pl.

WYMIARY: 

LOGOTYP:

FORMAT:  

TYTUŁ:

OPIS:

320x80 px

100x25 px

JPEG, GIF, PNG

40 znaków

3 lub 4 wypunktowania do 60 znaków tekstu

Box tekstowy

LOGO LOGO
Tytuł





Pozycja sponsorowana jest zamieszczana 

w porównywarce produktów finansowych nad wynikami 

organicznymi. Porównywarka jest miejscem, gdzie 

użytkownik szuka najatrakcyjniejszego produktu 

finansowego, dlatego reklama w tym miejscu jest 
polecana zarówna w kampaniach wizerunkowych jak 

i nastawionych na sprzedaż.

Emisja w serwisie eBroker.pl.

Pozycja sponsorowana
w porównywarce

LOGOTYP:

FORMAT:  

TYTUŁ:

OPIS:

100x25 px

JPEG, GIF, PNG, 

do 40 znaków

3 lub 4 wypunktowania do 60 znaków tekstu

Pozycja sponsorowana



Mailing to wiadomość reklamowa wysyłana do 
użytkowników którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie 
tego typu reklam. Mailing HTML jest mailingiem 

graficznym.

Baza B2C liczy 1 500 000 adresów mailowych
użytkowników, którzy są zainteresowani produktami 

finansowymi oraz pozafinansowymi.

Baza B2B to 50 000 adresów. 

Mailing graficzny jest bardzo skuteczną formą reklamową, 
sprawdzającą się przy wszystkich typach kampanii. 
Istnieje możliwość targetowania wysyłki.

Mailing HTML

WYMIARY:

WAGA:

FORMAT:

szerokość do 600 px

50 kB

HTML

Pozycja sponsorowana



Istnieje również możliwość wysyłki mailingu w formie 
tekstowej.

Mailing tekstowy jest wysyłany w modelu CPM (za 1000 
odsłon) lub Flat Fee (do całej bazy), np. jako mailing 
dedykowany (3-6 linków + opis produktu) na wyłaczność. 
Najczęściej tekst jest redagowany przez naszych 
analityków, lecz Istnieje możliwość przesłania tekstu
przez klienta.

Mailing tekstowy jest skuteczną formą reklamową, która 
pozwala dotrzeć do użytkowników poszukujących 
produktów finansowych, np. najatrakcyjniejszego kredytu 
gotówkowego.

Mailing tekstowy

WYMIARY:

FORMAT:

szerokość do 600 px

TXT

Pozycja sponsorowana



Newslettery wysyłane są do użytkowników serwisu
eBroker.pl i Biznes-Firma.pl. Tematyka newsletterów 
związana jest z treściami publikowanymi w serwisie, 
analizą produktów finansowych, poradami finansowymi,
ciekawostkami itp. W newsletterze dostępne są 3 formy 
reklamowe – boks 600x100 lub 600x200 baner 300x250 
i artykuł sponsorowany (publikowany jako zajawka).

Formaty w newsletterze
Box 600x200 i 300x250

Pozycja sponsorowana WYMIARY:

WAGA:

FORMAT:

600x200 px i 300x250 px

40 kB

JPEG, GIF, PNG

600x200

300x250


