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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

Wideo to ważna forma 
naszego dialogu z 

Użytkownikami.

Zasięg Jednoślad.pl w roku 2016
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5.6
mln odzwiedzin

10
mln odsłon

3.3
mln odsłon wideo

3.2
mln użytkowników

(UU)



Drugi portal motocyklowy w Polsce wg audytu Gemius Audience IAB

od 2011 Jednoślad.pl (dawniej Skuterowo.com) podlega 
nieprzerwanemu audytowi przez niezależny podmiot jakim 
jest Gemius SA, prowadzący Polskie Badania Internetu 
(PBI). 

Wspomniane dane, gromadzone w ramach PBI Gemius
stanowią w Polsce kanwę na bazie której opiera się cała 
branża reklamy w polskim Internecie i są de facto jedynym 
sposobem na tak wiarygodną ocenę zasięgu określonej 
witryny w sposób obiektywny. Badania Gemius Audience
posiadają certyfikat Interactive Advertising Bureau (IAB).



Wideo to nasza specjalność: Po co o tym pisać, skoro możemy to pokazać?

Wideo cenniejsze niż ryza zapisanego 
papieru i setki zdjęć.
Czasy się zmieniają. Wymagania 
konsumentów także. Szukając informacji i 
opinii o produktach wybierają wideo. Jest ono 
bardziej wiarygodne od zdjęć czy tekstu, a 
przy tym wymaga zdecydowanie mniej 
atencji. To niezwykle istotne. 

Warto także zwrócić uwagę na fakt, że 
Jednoślad.pl udostępnia Państwu wszelkie 
materiały do własnego użytku w ramach 
działań prasowych. Występujemy nie tylko w 
roli wydawcy, ale także producenta treści 
audiowizualnych o tematyce motocyklowej. 
Dla Państwa.



Sponsorowane materiały wideo

Nasze wideo w ciągu roku 
jest odtwarzane 3.3 mln 
razy. Możemy w wybranych 
materiałach umieścić belkę 
sponsorką lub ulokować 
produkt wskazanej marki, bądź 
przygotować jej prezentację. W 
naturalny i nieinwazyjny 
sposób. Rocznie tworzymy 
ponad 100 realizacji.



Wybrane powierzchnie reklamowe Jednoślad.pl
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Mobile Display: Rectangle 300x250

Większość internautów korzysta dziś z 
urządzeń mobilnych
52% naszych odwiedzających 
konsumuje treści za pomocą telefonów i 
tabletów.
Dlatego naszym priorytetem jest 
odpowiednia optymalizacja portalu 
Jednoślad.pl pod względem UX (user
experience). 

Podążamy za trendami i już dziś oferujemy 
Państwu najem powierzchni reklamowych 
targetowanych do użytkowników mobilnych. 
Tego typu kampanie cieszą się świetnym 
współczynnikiem CTR na poziomie 0.9%.



Desktop 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.



Desktop Display: Branding (Flat Rate)

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

Minimum 500 000 odsłon.



Desktop Display: Rectangle (Flat Rate)

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

Minimum 500 000 odsłon.



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

+486022345

leszek.sledzinski@jednoslad.pl

Jednoślad.pl

Płocka 5a, 01-231 Warszawa
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