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 Portal EMTB.pl jest największym polskim portalem poświęconym rowerowemu enduro oraz jednym 
z najbardziej popularnych polskich portali rowerowych. 
 
 Ostatnie lata upłynęły pod znakiem ciągłego rozwoju EMTB.pl, co oczywiście zaowocowało co raz 
większą popularnością naszego serwisu oraz organizowanych przez nas imprez. Widać to najlepiej w 
statystykach Google Analytics, które pokazują, że emtb.pl odwiedza miesięcznie blisko 42 000 unikalnych 
użytkowników! 
 
 Dla firm które chciałyby promować swoje produkty lub usługi w środowisku rowerowym, wśród 
osób aktywnych i zainteresowanych sportem, mamy przygotowany pełen wachlarz usług reklamowych z 
którym moga Państwo zapoznać się poniżej.  

 

Statystyki naszego serwisu wg niezależnych Google Analitycs 

 

 
Banery reklamowe na emtb.pl oraz forum 
 
 Jest to najbardziej podstawowa forma reklamy, która pozwala na bardzo łatwą i szybką promocję 
produktu bądź usług wśród użytkowników EMTB.pl. Oferujemy banery w postaci box'ów na stronie głównej 
oraz jeden duży baner w nagłówku forum (położenie banerów można zobaczyć na stronie nr 4). 
 

  rabat -10% -20% -50% 

  1 miesiąc 3 miesiące 6 miesięcy 12 miesięcy 

Baner w nagłówku forum 1000 zł 2700 zł 4800 zł 6000 zł 

Box na stronie głównej 800 zł 2160 zł 3840 zł 4800 zł 

 
 



 

Własny dział na forum EMTB.pl 
  

 Oferujemy również możliwość wykupienia specjalnego działu na forum. Taki dział pozostawałby w 
całości do dyspozycji firmy. 

 Jest to usługa wyjątkowa na polskim rynku, dająca najwięcej możliwość kreowania marki oraz 
pozwala na bezpośredni kontakt z klientem, przez co jest najbardziej skuteczną formą promocji. 

 Własny dział można przeznaczyć na dział fanów danej marki, oferować zamówienia grupowe lub 
tzw. "pre-orders", traktować jako źródło informacji zwrotnej (feedback) od użytkowników danego 
produktu, prowadzić pomoc techniczną czy po prostu promować nowe produkty. 

  rabat -10% -20% -50% 

  1 miesiąc 3 miesiące 6 miesięcy 12 miesięcy 

Własny dział komercyjny na forum 600 zł 1620 zł 2880 zł 3600 zł 
 

 

Sponsoring zawodów EMTB Enduro 
  
 W sezonie 2014 kontynuujemy organizację zawodów EMTB Enduro. Cały czas zachęcamy do 
sponsorowania naszych imprez. Naszym sponsorom oferujemy promocję marki we wszystkich materiałach 
marketingowych dotyczących naszych zawodów (zapowiedzi, relacje, plakaty, filmy, itp.), możliwość 
rozstawienia się ze stoiskiem na każdej edycji naszych zawodów oraz wyżej wspomniany dział komercyjny 
na forum. 
 
 

Kontakt 

 
 Wszystkie wyżej wymienione usługi oczywiście można ze sobą łączyć. Ponadto jesteśmy otwarci na 
negocjacje warunków oraz inne formy współpracy. W przypadku zainteresowania się ofertą prosimy o 
kontakt: 

Maciej Pająk  
e-mail: info@emtb.pl 
tel. (+48) 781 995 054 

 

 

 

 

 

 

Położenie banerów reklamowych na stronie głównej i forum 



 

 

 


