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Informacja o serwisie 

 

Serwis Travelmaniacy.pl (http://www.travelmaniacy.pl) powstał w 2008 roku. 

Grupą docelową portalu są osoby poszukujące porad, informacji czy inspiracji pomagających 

zaplanować wakacje. W odróżnieniu od pozostałych portali turystycznych, które swoją 

działalność opierają na sprzedaży wycieczek, Travelmaniacy.pl skupiają się na dostarczaniu 

praktycznych oraz obiektywnych informacji, takich jak przewodniki, poradniki, ciekawostki czy 

wiadomości związane z turystyką. 

 

Użytkownikami portalu są osoby będące klientami firm z branży turystycznej, w szczególności 

biur podróży oraz linii lotniczych. Serwis pomaga im w podjęciu decyzji gdzie wyjechać i jak 

najlepiej spędzić czas w danym miejscu. Informacje te pozwalają na podjęcie ostatecznej 

decyzji zakupu wycieczki w biurze podróży. 

 

Zawartość portalu 

Turyści przeglądający zasoby portalu Travelmaniacy.pl mają dostęp do takich informacji, jak: 

 przewodniki po najbardziej popularnych krajach; 

 artykuły: 

o bieżące wiadomości turystyczne; 

o poradniki pozwalające m.in. zaplanować wyjazd czy określić miejsca warte 

odwiedzenia; 

o ciekawostki ze świata; 

o ciekawe miejsca; 

o pomysły na weekend w Polsce; 

o kuchnie i potrawy świata. 

 relacje z wakacji obejmujące opis, porady, zdjęcia oraz filmy, które publikowane  

są przez użytkowników portalu; 

 porady udzielane na forum dyskusyjnym. 

 

 

http://www.travelmaniacy.pl/
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Statystyki oglądalności 

 

Od momentu powstania portal Travelmaniacy.pl dociera systematycznie do coraz większej 

liczby turystów. W całym ubiegłym roku (2012) z publikowanych porad oraz informacji 

skorzystało 1,01 mln. użytkowników generujących 4,29 mln. odsłon. W przeciągu pierwszych 

pięciu miesięcy 2013 roku liczba użytkowników wyniosła 536 tys., wygenerowali oni 

ponad 2,06 mln odsłon. 

 

 
Wykres prezentujący liczbę użytkowników  

 
kolor niebieski – rok 2012  

kolor pomarańczowy – okres od 1 stycznia do 31 maja 2013.* 
 
 
 

 
 

Wykres prezentujący liczbę odsłon  

kolor niebieski – rok 2012  

kolor pomarańczowy – okres od 1 stycznia do 31 maja 2013.* 

 

* Powyższe dane oraz wykresy pochodzą z systemu statystyk Google Analytics. 
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Oferta reklamy  

 

Reklama w portalu Travelmaniacy.pl to oferta skierowana przede wszystkim do: 

 biur podróży; 

 organizacji turystycznych prowadzących kampanie reklamowe na terenie Polski; 

 linii lotniczych. 

 

Dlaczego warto reklamować się w portalu Travelmaniacy.pl? 

Użytkownikami serwisu są osoby poszukujące informacji związanych z planowanymi 

wakacjami, dzięki czemu reklama trafia idealnie do Państwa grupy docelowej. Dzięki temu  

jej efektywność jest wyższa w porównaniu do kampanii reklamowych prowadzonych  

w serwisach internetowych niezwiązanych bezpośrednio z tematyką wakacji oraz podróży. 

 

 

Dostępne formy reklamowe oraz sposoby rozliczeń 

 

Dostępne formy reklamy - sposoby rozliczania 

Oferta reklamy w serwisie Travelmaniacy.pl dzieli się na dwie formy rozliczania: 

1) rozliczanie za odsłony; 

2) rozliczanie za czas emisji. 

Formy te różnią się nie tylko sposobem rozliczania, lecz także rozmiarem kreacji oraz  

miejscem emisji. 

 

1) Formy reklamy rozliczane za odsłony 

Są to elementy graficzne, których rozliczenie następuje na podstawie zadeklarowanej liczby 

odsłon (jednostką jest 100.000 odsłon). Kliknięcie na każdą z reklam powoduje przekierowanie 

użytkownika do reklamowanej usługi/serwisu. 

 

Oto dostępne jednostki reklamowe (formaty) oraz miejsca, w których są emitowane. 

 

A) Doublebillboard (750x200) - największy format reklamowy dostępny w serwisie. 

Jego główną zaletą jest skuteczność dotarcia do wszystkich użytkowników serwisu. 

Emitowany jest we wszystkich sekcjach serwisu (w tym na stronie głównej) w górnej 

części strony tak aby był widoczny jako pierwszy. Polecamy go przede wszystkim 

dużym biurom podróży mającym w ofercie wiele destynacji, a także organizacjom 

turystycznym oraz liniom lotniczym; 

B) Rectangle (300x250) – graficzny element reklamowy umieszczany w najbardziej 

popularnych sekcjach serwisu (przewodniki, artykuły, strona główna serwisu). Zawsze 
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wyświetlany jest w górnej części tekstu, po pierwszym akapicie lub pierwszym bloku 

tekstu, dzięki czemu cechuje się najwyższą skutecznością. 

C) Skyscraper (160x600) – pionowy element graficzny emitowany po prawej stronie na 

wszystkich podstronach.  

D) Branding – forma pozwalająca na zwiększenie świadomości Państwa marki. Pozwala  

na integrację Państwa loga/szaty graficznej z wyglądem portalu. Taka forma reklamy 

możliwa jest przy emisji w połączeniu z Doublebillboardem (A). 

 

Na życzenie istnieje możliwość zastosowania niestandardowych form reklam, w takim 

przypadku prosimy o kontakt w celu zweryfikowania Państwa potrzeb oraz przygotowania 

oferty. 
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Wizualizacja - rozmieszczenie reklam rozliczanych za odsłony 
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2) Formy reklamy rozliczane za czas emisji 

Są to elementy umiejscowione na stałe w danym miejscu, których rozliczenie następuje  

na podstawie czasu emisji.  

 

Dostępne jednostki reklamowe: 

 

WG) Wstawka górna – graficzny element reklamowy o max. wymiarach 960x60, emitowany 

w każdej części serwisu, tuż pod belką z menu. Reklama emitowana jest na wyłączność (bez 

rotacji) przez zamówiony okres. 

 

WP) Wstawka prawa – reklama graficzna o max. wymiarach 170x170, emitowana  

na każdej podstronie (z wyjątkiem forum dyskusyjnego) na samej górze prawej szpalty. 

Reklama emitowana jest na wyłączność (bez rotacji) przez zamówiony okres. 

 

WD) Wstawka dolna – graficzny element reklamowy o max. wymiarach 960x100, 

emitowany w każdej części serwisu na dole strony, tuż nad stopką serwisu. Reklama 

emitowana jest na wyłączność (bez rotacji) przez zamówiony okres. 

 

Z) Artykuł sponsorowany – jedna ze skuteczniejszych form reklam mających na celu 

obszerną, opisową formę promocji Państwa produktu. Link do artykułu umieszczony jest  

na stronie głównej serwisu, zaraz za najbardziej aktualnym tekstem w danym dziale. Istnieje 

możliwość umieszczenia dwóch rodzajów artykułów sponsorowanych: 

Z1) Artykuł sponsorowany czasowy (po okresie emisji przestaje się pojawiać); 

Z2) Artykuł sponsorowany dożywotni (po okresie emisji nie jest kasowany, 

przestaje być promowany na stronie głównej, lecz dożywotnio pozostaje dalej 

dostępny użytkownikom w archiwum). 

Artykuły sponsorowane mogą znajdować się w następujących działach: 

 Wiadomości; 

 Porady; 

 Ciekawostki. 

Na wizualizacji znajdującej się na następnych stronach zaprezentowano miejsce pojawienia  

się linku do artykułu sponsorowanego umieszczonego w dziale „Wiadomości”. 
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Wizualizacja - rozmieszczenie reklam rozliczanych za czas emisji (WG, WD, WP) 
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Wizualizacja – umieszczenie linku do artykułu sponsorowanego 

 w dziale „Wiadomości” 
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Cennik reklam* 

 

Reklamy rozliczane za odsłony  

Jednostka reklamowa Cena za 100.000 emisji 

A) Doublebillboard (750x200) 2500 zł (CPM = 25 zł) 

B) Rectangle (300x250) 1500 zł (CPM = 15 zł) 

C) Skyscraper (160x600) 1100 zł (CPM = 11 zł) 

D) Branding do negocjacji 

CPM (Cost Per Mile) – koszt 1000 emisji 

 

Opcje dodatkowe: 

 Capping: +20 proc. 

 Geotargetowanie: + 50 proc. 

 

Reklamy rozliczane za czas emisji 

Jednostka reklamowa Cena za miesiąc emisji 

WG) Wstawka górna (960x60) 2500 pln 

WD) Wstawka dolna (960x100) 1900 pln 

WP) Wstawka prawa (170x170) 1000 pln 

 

 

Reklamy rozliczane za czas emisji 

Jednostka reklamowa Cena za tydzień emisji 

Z1) Artykuł sponsorowany czasowy 200 pln 

Z2) Artykuł sponsorowany dożywotni 500 pln 

 

 

* wszystkie podane ceny są cenami netto 

 

 

Niniejszy cennik obowiązuje od 1.10.2012 do 30.09.2013.
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Zapraszamy do kontaktu 

 

Jeśli są Państwo zainteresowani współpracą, bądź mają jakiekolwiek pytania,  

zapraszam do kontaktu. 

 

 

 

 

Grzegorz Marchlewicz 

e-mail: g.marchlewicz@travelmaniacy.pl 

tel.: 502-709-581 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Właścicielem portalu Travelmaniacy.pl jest: 

 
Nexus Media Grzegorz Marchlewicz 

 
Al. Wilanowska 99 
02-765 Warszawa 

NIP: 521-128-57-23 

mailto:g.marchlewicz@travelmaniacy.pl

