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Oferta	realizacji	VIDEO	
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LOVEKRAKÓW.PL 
PORTAL INFORMACYJNY O KRAKOWIE 

KIM JESTEŚMY? 

• Codziennie bieżące informacje z życia Krakowa, fotoreportaże i materiały video. 
• Piszemy o tym, co ważne dla Krakowa i co interesuje mieszkańców. 

300 tys. 
ponad prawie obecnie ponad 

63 tys. 600 tys. 1,8 mln 
stałych czytelników fanów odwiedzin miesięcznie odsłon miesięcznie 

Grupa wiekowa Płeć Ostatnie statystyki 
18	–	24	 	%	

25	–	34	 		45%	

35	–	44	 		

45	–	54	 		

Kobiety 	 		49%	

	

Mężczyźni 	 		51%	

Czerwiec:	
§  Odwiedziny	 	701	533	
§  Odsłony 	 	1	801	240	
Lipiec:	
§  Odwiedziny	 	815	104	
§  Odsłony 	 	2	237	119	
Sierpień:	
§  Odwiedziny	 	762	085	
§  Odsłony 	 	1	831	050	

NASZE DOŚWIADCZENIE 

• Zrealizowaliśmy już kilkadziesiąt kampanii reklamowych dla firm oraz instytucji 
małopolskich.  

• Zrealizowaliśmy kilkadziesiąt cykli wydawniczych.  
• Stworzyliśmy najmocniejszy w krakowskich redakcjach dział miejski. 
• Oferujemy ciekawe, nowoczesne formaty reklamowe, które angażują naszych 

czytelników. 
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Oferta realizacji materiałów VIDEO 
 
W ofercie grupy LoveKraków.pl jest realizacja materiałów VIDEO różnego typu: 
spotów, klipów, reportaży, magazynów. 
 
Zajmujemy się projektami całościowo: od nagrań, przez montaż i produkcję, po 
promocję w Internecie (na LoveKraków.pl i w social mediach). 
 
 

Realizujemy długie i krótkie formy, również przy wykorzystaniu ujęć z lotu ptaka, 
realizowanych za pomocą drona. 
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Reportaż VIDEO 
 
Proponujemy Państwu realizację materiału filmowego, przedstawiającego Państwa 
ofertę/usługi w ciekawy, reporterski sposób. Celem nie jest stworzenie prostego 
przekazu reklamowego, ale ujęcie filmu w formie reportażu, co zwiększa jego 
skuteczność i wiarygodność. 
 
Poza realizacją materiału, zajmujemy się również jego promocją – tworząc dzięki temu 
kompleksowy i skuteczny przekaz reklamowy. 
  

Materiał umieszczany i promowany na Facebooku (VIDEO LoveKraków.pl)_. 
Czas trwania materiału: ok. 2-3 minuty. Niezbędny czas do realizacji: 3 dni robocze. 
Koszt: 1700 zł nego. Dodatkowa promocja na LoveKraków.pl: + 500 zł. 
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Spoty VIDEO 
 
Oferujemy kompleksową realizację spotów VIDEO o długości 15, 30 lub 45 sekund. 
Spoty wykorzystywane mogą być do kampanii telewizyjnych, internetowych i w social 
mediach. 

Koszt realizacji spotu wyceniany jest indywidualnie, w zależności od długości, 
niezbędnych do zaangażowania aktorów, sprzętu i dni zdjęciowych. 
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Filmy z drona 
 
W naszej ofercie znajduje się realizacja, montaż i produkcja materiałów VIDEO 
realizowanych „z lotu ptaka“ przy pomocy drona. Mogą to być specjalne ujęcia 
obiektów, miejsc, prezentacje inwestycji czy relacje z wydarzeń. 

Koszt realizacji około 2-minutowego filmu „z lotu ptaka” to 1500 zł nego. Dodatkowo 
otrzymujecie Państwo również 20 zdjęć lotniczych wykonywanych w czasie lotu. 
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Inne formy VIDEO 
 
Nasz dział mulnmedialny dostosuje się do Państwa wymagań i oczekiwań względem 
realizowanych materiałów. Istnieje możliwość zrealizowania innych formatów VIDEO, 
np. magazynów, programów, relacji. 

Zapraszamy do kontaktu, co pozwoli na wybranie i uzgodnienie wszelkich szczegółów 
w zakresie realizowanych materiałów. 
 
 
 



ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY 
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