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LOVEKRAKÓW.PL 
PORTAL INFORMACYJNY O KRAKOWIE 

• Codziennie bieżące informacje z życia Krakowa, fotoreportaże oraz materiały video. 
• O tym, co ważne dla Krakowa i co interesuje naszych mieszkańców. 

300 tys. 
około ponad obecnie około 

66 tys. 700 tys. 1,8 mln 
stałych czytelników fanów na FB odwiedzin miesięcznie odsłon miesięcznie 

Grupa wiekowa Płeć Odwiedzalność 
artykułów 18	–	24		

25	–	34	 			

35	–	44	 		

45	–	54	 		

Kobiety 	 		49%	

	

Mężczyźni 	 		51%	
Średnio	7-10	000	odwiedzin

		

NASZE DOŚWIADCZENIE 

• Kilkadziesiąt kampanii reklamowych dla firm oraz instytucji małopolskich.  
• Kilkadziesiąt cykli wydawniczych.  
• Najmocniejszy w krakowskich redakcjach dział miejski. 
• Ciekawe, nowoczesne formaty reklamowe, które angażują naszych czytelników. 
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TOP BANNER 
 
1340x200 px, banner rotujący z innymi, z gwarancją realizacji określonej liczby 
odsłon, kampanie minimum tygodniowe. 
 
HEADER BANNER 
 
960x150 px, oferowany na wyłączność, nie rotuje z innymi, kampanie minimum 
tygodniowe. 
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DOUBLE BOX 
 
770x300 px, na wyłączność, na stronie głównej, kampanie minimum 
tygodniowe. 
 
 
BOX 
 
380x300 px, na wyłączność, na stronie głównej. 
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BUTTON 
 
425x180 px, na wyłączność, na stronie głównej, lewa kolumna strony pod 
Najnowszymi Wiadomościami. 
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LINK SPONSOROWANY 
 
Link na wyłączność, na stronie głównej i podstronach, lewa kolumna strony 
głównej pod Najnowszymi Wiadomościami, prawa wewnątrz artykułów. 
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BUTTON W ARTYKUŁACH 
 
425x180 px, na wyłączność, na podstronach artykułów, w prawej kolumnie. 
 
BANNER W ARTYKULE / W NEWSACH 
 
750x200 px, na wyłączność, wewnątrz artykułów, w konkretnym artykule / na 
konkretną liczbę dni. 
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ARTYKUŁ SPONSOROWANY 
 
Na stronie głównej, dwudniowa publikacja w najważniejszych newsach dnia (prawa 
kolumna strony z newsem). 
 
Każdy artykuł promowany również na redakcyjnym Facebooku (66 tys. fanów) 
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REPORTAŻE VIDEO 
 
Realizacja materiału filmowego, przedstawiającego Państwa ofertę/usługi (lub relacja z 
konkretnego wydarzenia). Celem nie jest stworzenie prostego przekazu reklamowego a 
ujęcie filmu w formie reportażu, co zwiększa jego skuteczność i wiarygodność. 
 
Materiał umieszczany i promowany na Facebooku: VIDEO LoveKraków.pl oraz profil 
główny – LoveKraków.pl (66 tys. odbiorców). 
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AKCJE NIESTANDARDOWE 
 
Realizacja niestandardowych akcji reklamowych, charakteryzujących się łączeniem 
różnych formatów reklamowych, content marke^ngu i wykorzystaniem social 
mediów, np.: 
-  Relacje na żywo (tekst, foto, video), 
-  Ankiety internetowe (kontekstowe połączenie z kampaniami reklamowymi), 
-  Cykle redakcyjno-reklamowe (połączenie treści redakcyjnych z kampaniami 

reklamowymi). 



ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY 

ONLINE 
www.lovekrakow.pl	

	
TELEFON  

+48	533	72	42	44	
	

 E-MAIL 
reklama@lovekrakow.pl	


