
Reklama w 
Jednoślad.pl 

Prospekt reklamy w serwisie: 2016



To tyle co całe 
województwo małopolskie

To drugi, najlepszy wynik w 
kraju wśród portali 

motocyklowych

Średnio dwie odsłony 
przypadają na jedną wizytę 

w Jednoślad.pl

Jesteśmy dumni z tego 
wyniku. Wideo to ważna 
forma naszego dialogu z 

Użytkownikami.

Jednoślad.pl w roku 2015
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5.1
mln odzwiedzin

10
mln odsłon

2.2
mln odsłon wideo

3.2
mln użytkowników 

(UU)



Skuterowo.com to teraz Jednoślad.pl
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Dlaczego Skuterowo.com to teraz Jednoślad.pl?

To naturalna konsekwencja zmian, które miały miejsce. Na 
ich skutek otworzyliśmy się na posiadaczy motocykli, także 
tych, które można prowadzić na prawo jazdy B. Przez to 
nazwa Skuterowo.com coraz częściej okazywała się być 
ograniczającą nie tylko dla nas, ale także dla najbliższych nam 
ludzi – naszych Użytkowników.  
 
Nowa nazwa i logotyp to usankcjonowanie zmian, które już 
miały miejsce. Skuterowo.com to społeczność nie tylko dla 
posiadaczy skuterów czy motorowerów, ale także motocykli.

> Zobacz wideo
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Co oznacza ta zmiana?

Jednoślad.pl dziedziczy cały dotychczasowy dorobek 
Skuterowo.com. Był on z pełnym zaangażowaniem 
budowany przez niezwykle pasjonujące 6 lat. Stając się 
drugim portalem tematycznym w Polsce, który przyciąga 
niemal 4 miliony Unikalnych Użytkowników każdego roku.

 
Jednocześnie nie porzucamy historii jednego z pierwszych 
portali motocyklowych, jakim był w przeszłości popularny 
Jednoślad.pl. Dziś łączymy obie te marki, wskrzeszając 
legendę polskiego Internetu. 

 
To niezwykła odpowiedzialność. Wierzymy, że to naturalny 
krok naprzód, podczas którego nie zapominamy o swojej 
genezie i o tych, którzy są z nami od początku. To bardzo 
istotne, nie tylko dla nas.

> Zobacz wideo
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Wybrane powierzchnie reklamowe Jednoślad.pl

6 



Display: Header branding (Flat Rate)

Naturalna i nieinwazyjna 
powierzchnia reklamowa 
flat rate, rozliczana w 
formie stałej, miesięcznej 
dzierżawy na wyłączność.

Minimum 700 000 odsłon.



Display: Rectangle (Flat Rate)

To kolejna z powierzchni 
dostępnych na 
wyłączność przez okres 4 
tygodni. Atrakcyjna 
lokalizacja gwarantuje 
dobrą widzialność i 
konwersję.

Minimum 700 000 odsłon.

 



Display: Liczne kreacje CPM

Jednoślad.pl posiada 
szerokie portfolio 
dostępnych powierzchni: 
standardowych i 
niestandardowych od 
300x250 po 1000x300 px. 
Tego typu kreacje 
rozliczamy w modelu 
CPM.



Lokowanie produktu w materiałach wideo

Nasze wideo w ciągu roku 
jest odtwarzane 2.2 mln 
razy. Możemy w wybranych 
materiałach umieścić belkę 
sponsorką lub ulokować 
produkt wskazanej marki, bądź 
przygotować jej prezentację. 
W naturalny i nieinwazyjny 
sposób.



Landing Page w Jednoślad.pl
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Czym jest Landing Page w Jednoślad.pl?

To dedykowana, natywna 
sekcja w Jednoślad.pl (site in 
site). Gromadzimy na niej 
użyteczny dla użytkowników 
content dotyczący Twojej 
marki. Mamy spore 
doświadczenie w realizacji 
tak nietypowych projektów.



Promowane publikacje sponsorowane w Jednoślad.pl

To nie tylko 
zamieszczenie Państwa 
komunikatu. Ale także 
jego promocja na 
wszystkich podstronach 
serwisu i naszych social 
media.



W pełni niestandardowe formy promocji w Jednoślad.pl

Jednoślad.pl to lider wśród portali branżowych w zakresie 
niestandardowych form promocji. W porozumieniu z Wami 
możemy realizować odważne i pionierskie projekty, które 
będą w pełni interaktywne i przede wszystkim atrakcyjne w 
odbiorze. Wspólnie możemy działać na wielu polach 
eksploatacji, z uwzględnieniem urządzeń mobilnych, wideo i 
social media.

W kwestii szczegółów serdecznie zapraszam do kontaktu:

Leszek Śledziński, Jednoślad.pl
+48 602 2345 52 
leszek.sledzinski@jednoslad.pl 
Grupa OnAir!

Płowiecka 3 (wjazd od Jordanowskiej)

04-501 Warszawa
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