
Futbol.pl 

Twoje źródło piłkarskiej 

informacji… 



 

  Najświeższe informacje       

on-line 

  Wywiady, analizy, komentarze 

  Największą piłkarską         

bazę danych 

  Najświeższe informacje o        

I lidze 

  Transmisje meczów minuta 

po minucie 

  Kalendarium wydarzeń 

piłkarskich 

  FUTBOLPEDIA – czyli piłka 

nożna od A do Z 

Najobszerniejsze kompendium  

wiedzy o piłce nożnej… 

Internautom oferujemy: 



Futbol.pl jest oficjalnym patronem 

polskiej I ligi 



 

Współpracujemy z najlepszymi… 
 



Współpraca z Onet.pl 



Futbol.pl w liczbach 

 

30 000 odsłon dziennie 
840 000 odsłon miesięcznie 

71 000 unikalnych użytkowników miesięcznie 
  



Beka.futbol.pl, czyli piłka nożna 

na wesoło  



Ponad 9 tysięcy fanów na 

facebooku 



Prezentacja formatów reklamowych 

•Billboard 

•Rectangle 

•Skyscrapper 

•Tapeta 

•Inne formy reklamy 



 Billboard  

opis produktu:  

graficzna 

reklama 

dynamiczna 

umieszczana w 

górnej części 

strony – 

bezpośrednio 

nad menu 

głównym.  

Rozmiar 

maksymalny: 

980x100 px  

  

Format:  

•jpeg,  

•gif,  

•gif  animowany,  

•flash do wersji 

8 włącznie,  

•html,  

•rich media. 

Dostępna 

również wersja 

double i 

tripple oraz 

expand 

Waga: 50 kB 



Double 

Billboard  

opis produktu:  

graficzna reklama 

dynamiczna 

umieszczana w 

górnej części 

strony – 

bezpośrednio nad 

menu głównym.  

Rozmiar 

maksymalny: 

750x200 px  

Dostępna 

również wersja 

double i 

tripple oraz 

expand 

Waga: 50 kB 

Format:  

•jpeg,  

•gif,  

•gif  animowany,  

•flash do wersji 

8 włącznie,  

•html,  

•rich media. 



Rectangle  

opis produktu:  

Graficzna 

reklama 

dynamiczna 

umieszczana w 

prawej części 

serwisu  

Rozmiar 

maksymalny: 

320x320 px  

*preferowany 

300x250  

Dostępny 

również w 

wersji expand  

Waga: 40 kB  

Format:  

•jpeg,  

•gif,  

•gif  animowany,  

•flash do wersji 8 

włącznie,  

•html,  

•rich media. 



Tapeta  

Opis produktu:  

Graficzna reklama 

statyczna 

umieszczana jako 

tło strony  

Rozmiar 

maksymalny: cała 

strona  

Waga: 

100 kB  

Format:  

•jpeg,  

•png. 



Skyscrapper  
 
Opis produktu: 
Graficzna 
reklama 
dynamiczna 
umieszczona 
pomiędzy 
artykułami. 
 
Rozmiar 
maksymalny 
120x600 px 

 
 
 

Waga: 40 kb 
Format:  

•jpeg,  

•gif,  

•gif  

animowany,  

•flash do 

wersji 8 

włącznie,  

•html,  

•rich media. 



•Post na fanpage Futbol.pl 
•Konkursy z nagrodami 
•Mailing do 20 000 odbiorców 

Inne formaty reklamowe 



KONTAKT DO REDAKCJI 

FUTBOL.PL 

Ul. Drwali 9a 

04-840 Warszawa 

T: 22 615 71 21  

E: redakcja@futbol.pl 

 

Redaktor Naczelny: Michał 

Ptaszyński 

E: michal.ptaszynski@futbol.pl 

 

Reklama i marketing: Łukasz 

Jóźwiak 

E: 

lukasz.jozwiak@creative.media.pl 
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