
 

Cennik reklam  
 

Ostatnia aktualizacja: 2023.04.20 

 

 

tel.  32 307 5736 
e-mail tutaj: http://www.spawalnictwo.com.pl/index.php?go=kontakt 
 

 
reklama w dziale PRACA     
 
Jeśli szukasz pracowników na szybko, to liczy się tylko poniższa usługa! 

Rodzaj usługi 1 tydzień 2 tygodnie 1 miesiąc 2 miesiące 

pozycjonowanie jednej oferty pracy 
(jedno stanowisko w jednej lokalizacji) 
+ uwidocznienie adresu e-mail i www 

 
119 zł 

179 zł 
teraz 

165 zł 

289 zł 
teraz 

275 zł 

429 zł  
teraz 

395 zł 

 
 
Rodzaj usługi 1 miesiąc 3 miesiące 6 miesięcy 12 miesięcy 
dodanie adresu e-mail do ofert pracy 59 zł 109 zł 149 zł 199 zł 
dodanie adresu www do ofert pracy 59 zł 109 zł 149 zł 199 zł 
dodanie adresu e-mail i www do ofert pracy 89 zł 179 zł 229 zł 299 zł 
zebranie i wyróżnienie ofert pracy w ramach 
czerwonego paska nad giełdą pracy 
+ uwidocznienie adresu e-mail i www 

 
199 zł 

 
439 zł 

 
659 zł 

 
1089 zł 

 
 
reklama w dziale FIRMY 
Rodzaj usługi 6 miesięcy 12 miesięcy 

wpis do katalogu – podstawowy    bezpłatny bezpłatny 
mikrobaner / logo - na górze strony głównej 790 zł 1290 zł 
dodanie logo do wpisu podstawowego - 149 zł 
dodanie www do wpisu podstawowego - 149 zł 
dodanie logo i www do wpisu podstawowego - 219 zł 

 
 
banery reklamowe 
Rodzaj banera i miejsce emisji 1 miesiąc 3 miesiące 6 miesięcy 12 miesięcy 
MAŁY – strona główna i dział PRACA - 590 zł 990 zł 1790 zł 
MAŁY – strona główna, po lewej - 290 zł 490 zł 840 zł 
MAŁY – dział PRACA - 490 zł 790 zł 1390 zł 
DUŻY – strona główna i dział PRACA 490 zł 1190 zł 2090 zł 3390 zł 
DUŻY – strona główna  290 zł 690 zł 1190 zł 1990 zł 
DUŻY – dział PRACA 390 zł 890 zł 1490 zł 2390 zł 
MEGA – cały serwis 890 zł 2190 zł 3590 zł 5990 zł 

 
MAŁY – 159/80 pikseli; 25 KB          DUŻY – 468/60 pikseli; 35 KB          MEGA – 750/80 pikseli; 40 KB 
 
Wszystkie banery są wyświetlane w rotacji maksymalnie wynoszącej 5. 
Przy zamówieniach powyżej 750 zł netto, projekt banera reklamowego możemy wykonać bezpłatnie. 
 
artykuły/ogłoszenia na pierwszej stronie serwisu   
Rodzaj artykułu / ogłoszenia 2 tygodnie 1 miesiąc 
artykuł prasowy związany z tematyką serwisu bezpłatny bezpłatny 
artykuł reklamowy, handlowy, ogłoszenie dot. pracy 270 zł 390 zł 

 
 



mailing reklamowy 
Mailing do wszystkich użytkowników serwisu 1 wysyłka 

W cenie zawarte są: 
- legalna wysyłka do wszystkich użytkowników serwisu, 
- ponad 19000 odbiorców, chyba największa baza w Polsce, 
- na życzenie, 2 tygodnie bezpłatnej emisji artykułu wspierającego, 

mailing na pierwszej stronie portalu, tekst dostarcza zamawiający. 

 
2390 zł 

 
 
Do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatku VAT. 

 
  

 
P-info 
tel.  32 307 5736 
e-mail tutaj: http://www.spawalnictwo.com.pl/index.php?go=kontakt 


