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MOCNA POZYCJA
PortalKomunalny.pl to jeden z najważniejszych serwisów poświęconych gospodarce komunalnej i ochronie środowiska. Należy do znanej w branży firmy ABRYS, 
wydawcy kilku tytułów branżowych i organizatora kongresów i konferencji związanych z gospodarką odpadami, wodno-ściekową oraz ochroną środowiska. 
Naszą misją jest hasło „…i jesteś w sercu branży”, co oznacza, że portal jest tworzony z myślą o przedsiębiorcach sektora usług komunalnych, ochrony środowiska, 
administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji i stowarzyszeń związanych z branżą.

CIEKAWE TREŚCI
PortalKomunalny.pl jest tworzony przez specjalizujących się w danym temacie redaktorów branżowych tytułów, takich jak: „Przegląd Komunalny”, „Wodociągi-Kanalizacja”, 
„Energia i Recykling”, „Zieleń Miejska”. Dzięki temu treść na portalu jest fachowa i ciekawa zarówno dla specjalistów jak i pasjonatów poszczególnych obszarów.

SZYBKOŚĆ I MULTIMEDIALNOŚĆ PRZEKAZU
Ambicją zespołu redakcyjnego jest, aby odbiorcy portalu otrzymywali

PRECYZYJNA GRUPA DOCELOWA

ODSŁONY:
200-300 tys. odsłon miesięcznie
60-70 tys. użytkowników miesięcznie

NEWSLETTER:
ponad 2 000 odbiorców
z branży samorządowej i komunalnej

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ  
PORTALKOMUNALNY.PL?

KLUCZOWE INFORMACJE
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MOCNA POZYCJA     
Portal należy do znanej w branży firmy ABRYS, wydawcy kilku tytułów branżowych i organizatora 
kongresów i konferencji związanych z gospodarką odpadami, wodno-ściekową oraz ochroną środowiska. 
Portal jest głównym medium internetowym firmy, promowanym w grupie docelowej.    
  
MOCNA I CIEKAWA MERYTORYKA   
PortalKomunalny.pl jest tworzony przez specjalizujących się w danym temacie redaktorów branżowych 
tytułów takich jak: „Przegląd Komunalny”, „Wodociągi-Kanalizacja”, „Energia i Recykling”, „Zieleń Miejska”. 
Dzięki temu treść na portalu jest fachowa i ciekawa zarówno dla specjalistów jak i pasjonatów poszczególnych obszarów.  

SZYBKOŚĆ I MULTIMEDIALNOŚĆ PRZEKAZU 
Ambicją zespołu redakcyjnego jest, aby odbiorcy portalu otrzymywali najnowsze informacje z branży 
najszybciej jak to możliwe i w atrakcyjnej multimedialnej formie.   

NAJBARDZIEJ INNOWACYJNY PORTAL W SWOJEJ KATEGORII 
Doświadczony zespół redakcyjny stale poszukuje nowych, interesujących tematów zarówno w branży 
jak i w formach przekazu. Treści są dostarczane odbiorcom na wiele sposobów: strona, newsletter, SM oraz video. 

PRECYZYJNA, WYSELEKCJONOWANA GRUPA DOCELOWA 
Dzięki wyraźnie sprecyzowanym tematom, portalem interesuje się określona grupa celowa, 
którą tworzą także odbiorcy innych tytułów i wydarzeń organizowanych przez firmę ABRYS. 

RÓŻNORODNE MOŻLIWOŚCI PROMOCJI FIRM 
Naszym Klientom oferujemy wachlarz możliwości prezentacji swojej firmy obejmujący zarówno 
banery jaki i video, a także możliwość połączenia reklam z innymi tytułami wydawnictwa ABRYS.
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KLUCZOWE 
INFORMACJE

PRECYZYJNA 
GRUPA 
DOCELOWA 

ODSŁONY: 
200-400 tys. odsłon miesięcznie 
50-60 tys. unikalnych użytkowników miesięcznie    

NEWSLETTER: 
ponad 2 000 odbiorców 
z branży samorządowej i komunalnej  

SOCIAL MEDIA: 
profile na  i  

ZESPÓŁ: 
wyspecjalizowani redaktorzy  

WSPÓŁPRACA:
liczne grono ekspertów i autorytetów  
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CENNIK REKLAM
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900 PLN/1 tydz. - strona główna
700 PLN/1 tydz. - strona kategorii1500 PLN/1 tydz. 

1000 PLN/1 tydz. 
500 PLN/1 tydz. 

600 PLN/1 tydz. - strona główna
400 PLN/1 tydz. - strona kategorii

500 PLN/1 tydz. - strona główna
300 PLN/1 tydz. - strona kategorii

G

EKSPERCI ONLINE

G1 G2

Artykuł z treścią i zdjęciami reklamodawcy. Artykuł promocyjny 
może zostać zamieszczony w trzech wyznaczonych lokaliza-
cjach - G, G1 lub G2 wskazanych na grafice obok.

Dane techniczne: tekst do 1500 słów, maksymalnie 10 zdjęć/
grafik do 200 KB każda.

Prezentacja/wywiad/case study/film reklamowy. Minimalny 
czas emisji - 2 tygodnie.Artykuł promocyjny

Dodatkowe formy promocji:  
m.in. produkcja spotów, 
filmów reklamowych, wywiadów,  
promocja w mediach społecznościowych.

1200 PLN/2 tyg    
1900 PLN/2 tyg + dwa mailingi zapowiadające

G – 500 PLN/1 tydz.
G1 – 800 PLN/1 tydz.
G2 – 1000 PLN/1 tydz.

G1 EKSPERCI ONLINE

G2
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WYDAWCA
Małgorzata Łukaszewicz
T +48 728 971 203
m.lukaszewicz@abrys.pl

Wydawcą PortalKomunalny.pl jest ABRYS Sp. z o.o., ul. Daleka 33, 60 -124 Poznań, kontakt@abrys.pl

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY


