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Sewris spinningowy - testy - galerie -porady

TESTY SPRZĘTU WĘDKARSKIEGO !!

Jedna najbardziej popularnych grup 
wędkarskich Rybomania Grupa Spinningowa

9200 członków - idealne miejsce na 
promocję nowości spinnigowych i nie tylko!

Wędkarski serwis spinningowy rybomania.pl zaj-
muje się gromadzeniem, udostępnianiem oraz two-
rzeniem opinii na temat sprzętu, akcesorii , technik 
wędkarskich i wielu innych opinii związanych z węd-
karstwem. Serwis ponadto bardzo prężnie działa w 
mediach społecznościowych o tematyce wędkarskiej. 
Posiada kilka grup o łącznej liczbie uczęstników około                                                     

40 000 użytkowników !!!

  7
O nas:

Możliwość publikacji 2 art. sponsorowanych w ciągu miesiąca

Rybomania.pl oficjalna strona na 
Facebooku liczba polubień  około 

3700 użytkowników!!

BOGATA GALERIA ZDJĘĆ

Banery na stronie Rybomania.pl czas 30 dni z 
przekierowaniem na stronę sklepu/producenta

- bez gwiazdek i haczyków - maksymium możliowści

Temtyczne kanały Video poświęcone 
wędkarstwu spinningowemu:

Porady spinningowe  

Przewodnicy wędkarscy

Metody połowów

Cennik szczegółowy:

Cennik linków promujących:

Baner główny u góry strony 750x100px
cena 300 zł (miesiąc)

Baner boczny z prawej strony  
300x200px cena 250 zł (miesiąc)

Baner boczny z prawej strony  
300x100px cena 180 zł (miesiąc)

Dwa linki przekierywujące do strony
zleceniodawcy umieszczony w artykułach  
cena 100 zł (miesiąc)

Co oferujemy: 

Cennik Facebookowy:
Dwa posty reklamujące nowości wędkar-
skie na grupie spinningowej i stronie www 
cena 150 zł (miesiąc)
Zmiana grafiki w tle  na grafikę z logiem  
Państwa firmy na okres np. 7 dni na
cena  50 zł (miesiąc)

kontakt:
Paweł Więcław - wydawca
tel. 502 842 810
e-mail: biuro@rybomania.pl

Temtyczne kanały Video poświęcone 
wędkarstwu spinningowemu:

Rybomania.tv

  7 DNI ZA DARMO

Baner 300x200px

Baner 300x100px

Baner główny rotacyjny u góry strony 750x100px
cena 250 zł (miesiąc) max. 5 osób

2 linki promujące do strony klienta (miesiąc) 
cena 100 zł (miesiąc) max. 10 osób

Baner boczny rotacyjny z prawej strony 300x400px
cena 250 zł (miesiąc) max. 5 osób

lub

+

+

TYLKO                  pierwszych FIRM 5
Oferta kompleksowa:

450 zł 

900 zł 
oszczędzasz 50 %

Dynamiczny wzrost 
odwiedzin serwisu !!
18 000 unikalnych odsłon w styczniu
35 000 unikalnych odsłon w lutym 

100 000 unikalnych 
odsłon w marcu!


