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PolBel.BIZ 

PolBel.BIZ – to specjalistyczny zorientowany na biznes portal 

internetowy, który publikuje wiadomości oraz informacje dotyczące 

Polski i Białorusi. 

 

PolBel.BIZ to zawansowana  i autoryzowana wersja sieciowa, która ma wysoki poziom zaufania 

społeczeństwa i środowiska biznesowego. 

W Białorusi projekt biznesowy działa pod patronatem: 

1. Białoruska Unia Przedsiębiorców i Pracodawców w Mińsku im prof. Kunjawskowo 

2. Miński związek Przedsiębiorców i pracodawców 

3. Rotary Club Ratusha 

W Polsce nasi partnerzy to: 

1. Wojewódzka Podlaska Izba Gospodarcza 

2. Rotary Club Biała Podlaska 

Na stronach PolBel.BIZ znajdziesz: 

1. Oferty biznesowe przedsiębiorstw Polski i Białorusi 

2. Materiały analityczne, które ułatwiają znalezienie obecnego terndu na rynku- aktualna sytuacja , 

prognozy , opinie 

3. Informacja na temat ważnych wydarzeń publicznych w obu krajach. 

4. Wnioski i informacje z ośrodków analityczno-informacyjnych. 

 

  



 

Email: info@polbel.biz                 Tel: (+48) 504 272 343                       Web: polbel.biz 

 

Reklama na portalu internetowym 

 

1. Reklama na stronie głównej 
 

Rozmieszczenie informacji na temat budowy portalu. Opłata jednorazowa z zarchiwizowaniem artykułu 

w archiwum portalu. 

 

1.1. Rozmieszczenie informacji w bloku (dziale) główna wiadomości 

 

Nowości nie powinny przekraczać 2000 znaków z przerwami. Istnieje możliwość zamieszczenia logo, 

fotografii lub wizualizacji i przekierowanie na stronę www. Nagłówek po 80 znaków z przerwami. 

Cena za rozmieszczenie artkułu , komunikatu prasowego w bloku głównym – wartość 25€ 

. 

1.2. Rozmieszczenie budów w bloku tematy  

Artykuł nie powinien przekraczać 7000 znaków. Dopuszcza się  umieszczenie logo, fotografii, wizualizacji 

przekierowania na stronę www. Nagłówek do 100 znaków z przerwami i tekst materiału. Wartość 

rozmieszczenia artkułu , komunikatu prasowego w bloku aktualne tematy – wartość 20€. 
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1.3. Banery na głównej stronie 

 

Na portalu standardowe rozmiary reklamowych banerów 

reklamowych  można rozmieszczać w charakterze 

wizualizacji, banerów , flasch banerów , html 5-rolki 

Baner może być w rozmiarze 200kb. 

 Warianty rozmieszczenia 
Rozmiar 

modułu 

Cena za 

rozmieszczenie 

za 14 dni 

 

1. Baner w czołówce 

portalu 
720х90 80€ 

2. Baner pod rubryką 

„Aktualne tematy” tylko 

na stronie głównej 

720х90 50€ 

3. Baner w górnej części 

portalu w prawej 

kolumnie 

336x280 60€ 

4. Niski baner w prawej 

kolumnie 
336x280 45€ 

 

W razie zapotrzebowania klienta, oddział reklamy PolBel.BIZ 

jest w stanie wykonać zlecenie zrobienia reklamowych banerów. 

Koszt projektu i wykonania – 25€ do 50€, w zależności od zaawansowania technicznego 
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2. Reklama w dziale Tematy 
 

Jeżeli wasza działalność biznesowa związana jest z wąską 

specjalizacją, sugerujemy iż, o wiele skutecznej będzie 

zamieszczać reklamę w bezpośrednio odpowiedniej rubryce 

Warianty rozmieszczenia 
Rozmiar 

modułu 

Cena za 

rozmieszczenie 

za 14 dni 

 

1. Baner w czołówce 

portalu 
720х90 50€ 

2. Baner w górnej części 

portalu w prawej 

kolumnie 

336x280 40€ 
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3. Rozmieszczanie artykułów w rubrykach  

 

Artykuł nie powinien przekraczać 7’000 znaków. 

Istnieje możliwość zamieszczenia logo firmy, fotografii, 

wizualizacji oraz aktywnego odsyłacza do stromy www. 

Nagłówek do 60 symbolów z przerwami. 

 Do każdego artykułu można dodawać  do 5 fotografii o 

rozmiarach  300x300 , 800x800. 

Każdy artykuł może  posiadać do 2 bezpośrednich odsyłaczy (do-

follow) na stronę www  klienta. 

Wartość rozmieszczania artykułu, komunikatu prasowego - 15€. 

Opłata jednorazowa, artykuł zachowuje się w bazie materiałów 

Portalu na stałe  w jego podstawie. 

 


