
Bądź tam gdzie są twoi Klienci 

Ponad 130 000 unikatowych 
użytkowników
Ponad 600 000 odsłon

Oferta reklamowa na 2016



KolonieiObozy.net to jeden z największych serwisów w Polsce z aktywnymi 
propozycjami wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Stawiamy na jakość. 
Promujemy wyłącznie dobre kolonie, dbamy o wysoką jakość 
prezentowanych materiałów i atrakcyjny wygląd prezentowanych treści.

W sezonie odwiedza nas ponad 20 000 unikalnych użytkowników w miesiącu 
poszukujących pomysłów na wakacje, kolonii i obozów, z których każdy 
przebywa na stronie ponad 4 minuty.

Przykładowe statystyki 
za 1.06-30.06.2014



Nie jesteśmy serwisem reklamowym dlatego 
możemy zapewnić, że Twoja reklama nie 
zginie w tłumie innych. 

Nie ma u nas przypadkowych osób, wszyscy 
wchodzą tu w konkretnym celu. 

Znaleźć ciekawy obóz lub kolonię.
Naszymi użytkownikami są w większości osoby w 
wieku 24-45 lat.  

Docieramy do dużych miast jak i mniejszych 
miejscowości. 

Ponad 70 % odwiedzin pochodzi z Polski, ale zagląda 
do nas również  Poloniia z Niemiec, Wielkiej Brytanii 
i USA szukająca obozów dla swoich dzieci.  



W odpowiedzi na coraz częstsze zapytania postanowiliśmy uruchomić specjalną 
kategorię ofert: prezentacje. Będą tam pokazywane kolonie i obozy bez 
możliwości sprzedaży, z linkiem i telefonem bezpośrednio do organizatora. Będą 
one prezentowane również w wynikach wyszukiwania w serwisie. Limit ofert w 
dziale prezentacje na sezon 2016 to osiem obozów.

Wpis sponsorowany – dla organizatorów kolonii i obozów

Co oferujemy:

● publikację prezentacji obozu przez okres 12 
miesięcy,

● przygotowanie wpisu z danych dostarczonych przez 
zamawiającego

● podstawową korektę tekstu w celu zminimalizowania 
efektu „duplicate content”

● podstawowa optymalizacja wpisu, dodatnie 
znaczników, meta tagów, opisu i indywidualnego, 
przyjaznego wyszukiwarkom adresu

● dodanie indywidualnych opisów do zdjęć i 
przygotowanie galerii zdjęć

● dodanie danych kontaktowych i bezpośredniego 
linku do oferty

Co zyskujesz:

● możliwość dotarcia do ponad 130 000 unikatowych 
użytkowników w ciągu roku

● dotarcie do wyselekcjonowanej grupy 
potencjalnych klientów

● wysoką skuteczność i niski koszt dotarcia do 
klienta – średni wskaźnik kliknięcia w ofertę w 
ciągu roku to od 2000 do ponad 10 000 razy * co 
daje koszt dotarcia na poziomie 0,1 do 0,5 zł !

● wartościowy link do własnej strony internetowej 
wspomagający proces pozycjonowania

 (*) - np. obóz w Runowie zanotował 40 364 odsłony w ciągu 4 lat 



Inne formy reklamy i ceny:

Wpis sponsorowany z aktywnym linkiem w treści na 
okres 1 roku
- ostateczna cena zależy od tematyki wpisu, możliwe zniżki dla 
organizatorów kolonii i obozów

Baner reklamowy na 1 stronie serwisu
Baner wyświetlany jest wymiennie z innymi 
banerami,maksymalnie 6 banerów jednocześnie, cena zależy od 
miesiąca emisji

Inne formy reklamy jak boksy reklamowe na 
bocznym pasku, konkursy itp. wyceniane są 
indywidualnie

od 
1490 zł

1900 zł -
2900 zł
za miesiąc 

Do 
uzgodnienia



USTRZEL PROMOCJĘ !

Dla Klientów decydujących się na reklamę jeszcze w 2015 roku 
przygotowaliśmy specjalne pakiety zniżkowe.

Zapytaj o promocyjne ceny !

Kontakt w sprawie reklamy:
 

Krzysztof Tuz, tel. 60-85-84-311, 
krzysztof.tuz@gmail.com   www.kolonieiobozy.net
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