
 
 

 
 
Reklama w sekcji Noclegi nad morzem przy wybranej miejscowości to możliwość zaistnienia Państwa 
obiektu w wielu częściach serwisu. Dokładamy wszelkich starań, aby nasi klienci byli zadowoleni z 
rezultatów. Właśnie dlatego nie jeste śmy kolejn ą bazą miejsc noclegowych zawierającą setki 
wpisów.  W Czasnadmorze.pl  ilość promowanych obiektów przy danej miejscowości nigdy 
nie przekroczy dziesi ęciu ! Kto pierwszy ten lepszy…zagwarantuj sobie ju ż dziś pierwsze miejsce 
przy Twojej miejscowo ści . 

 Usługa reklamowa  Cena netto  

Priorytet 1 
Roczna emisja reklamy (podstrona obiektu) pozycjonowanej na 
miejscach 1-5 przy danej miejscowości w sekcji „noclegi nad 
morzem” oraz promocja obiektu w 5 powi ązanych 
tematycznie artykułach 
- dodatkowo z podstrony obiektu 2 linki (typu follow) do strony 
domowej obiektu 
- gwarancja zachowania najwyższej dostępnej pozycji 
- dwutygodniowa kampania na stronie głównej (prezentacja 
podstrony w artykułach polecanych) 
Podstrona obiektu zawiera:  
- opis 
- galerię zdjęć 
- dane teleadresowe wraz stroną www 
- mapkę z lokalizacją 
- na życzenie logo 

600 zł 

Priorytet 2 
Roczna emisja reklamy (podstrony obiektu) przy danej 
miejscowości w sekcji „noclegi nad morzem” w kolejności za 
obiektami priorytetu 1 
- dodatkowo z podstrony obiektu 1 link (typu nofollow) do strony 
domowej obiektu 
Podstrona obiektu zawiera:  
- opis 
- galerię zdjęć 
- dane teleadresowe wraz stroną www 
- mapkę z lokalizacją 
- na życzenie logo 

300 zł 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Przykład prezentacji obiektu noclegowego Priorytet 1: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Prezentacja w sekcji 
„Noclegi nad morzem” przy 
wybranej miejscowości z 
gwarancją pozycjonowania 
na najwyższym dostępnym 
miejscu Prezentacja w artykule 

zbiorczym dot. noclegów w 
danej miejscowości – krótka 
informacja wraz z linkiem do 
prezentacji 

Pełna prezentacja obiektu – 
własna podstrona 

Promocja obiektu w 5 
artykułach dot. wybranej 
miejscowości i atrakcji 

Dodatkowo dwutygodniowa 
kampania promocyjna na 
stronie głównej 
(zamieszczenie prezentacji 
w polecanych 



Przykład prezentacji obiektu noclegowego Priorytet 2: 

 

Pełna prezentacja obiektu – 
własna podstrona 

Prezentacja w sekcji 
„Noclegi nad morzem” przy 
wybranej miejscowości na 
pierwszej dostępnej pozycji 
za obiektami z priorytetem 1 


