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01 O nas

NASZE OBSZARY

PODSTAWOWE INFORMACJE

Platforma Projekt Inwestor funkcjonuje na trzech 

płaszczyznach – portalu, magazynu i konferencji. Zaj-

mujemy się pozyskiwaniem i tworzeniem informacji 

o nowych inwestycjach oraz publicystyką z zakresu 

nieruchomości, architektury, budownictwa, infra-

struktury i finansów. Na organizowanych przez nas 

konferencjach dochodzi do dyskusji i swobodnej wy-

miany myśli między osobami związanymi z szeroko 

rozumianą branżą inwestycyjno-budowlaną.

Nieruchomości Architektura Budownictwo

Finanse Statystyki Komentarze

Magazyn

Częstotliwość dwumiesięcznik

Objętość 68-84 strony

Nakład 5000 egz.

Portal

Ilość odsłon w miesiącu 55 000

Ilość użytkowników 15 000 - 20 000

Śr. czas trwania sesji 3,52

Konferencje

Dwa wydarzenia w roku (Warszawa i Poznań)

Konferencja płatna

Cztery edycje: 780 uczestników
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Kobiety i mężczyźni w wieku 30-65 lat

Właściciele firm, prezesi, członkowie rad nadzorczych 

oraz dyrektorzy

Deweloperzy, architekci, producenci materiałów 

budowlanych, firmy budowlane, finansiści

Wywiady

Harmonogram inwestycji Inwestycje planowane

Ważne wydarzenia z rynku Raporty i analizy

GRUPY DOCELOWE

CECHY SZCZEGÓLNE

01 O nas
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02 Reklama na portalu
LOKALIZACJA BANERÓW
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02 Reklama na portalu

Ceny netto Forma opłaty

Banery w górnej części portalu 

1A (750x300) 500 PLN tydzień

1B (750x150) 400 PLN tydzień

Banery między wyróżnionymi informacjami a sekcją biura

2A (750x200) 400 PLN tydzień

2B (750x100) 300 PLN tydzień

Banery nad harmonogramem inwestycji

3A (750x200) 300 PLN tydzień

3B (750x100) 200 PLN tydzień

Banery w treści tekstu

4A (750x200) 600 PLN tydzień

4B (750x100) 400 PLN tydzień

Banery w stopce podstron

4A (750x200) 300 PLN tydzień

4B (750x100) 400 PLN tydzień

CENNIK BANERÓW

Ceny netto Forma opłaty

Wizytówka firmy 

Podstawowa 500 PLN opłata jednorazowa

Rozszerzona 100 PLN opłata roczna

Wizytówka produktu *

Podstawowa 200 PLN opłata jednorazowa

Rozszerzona 100 PLN opłata roczna

Dodatkowe zdjęcia 5 PLN opłata jednorazowa

Wizytówka inwestycji

Zgłoszenie bez opłat

Podpięcia

Podpięcie wizytówki [FIRMY] do wizytówki [INWESTYCJI] 100 PLN opłata jednorazowa

Podpięcie wizytówki [FIRMY] do wizytówki [PRODUKTU] 100 PLN opłata jednorazowa

Podpięcie wizytówki [PRODUKTU] do wizytówki [INWESTYCJI] 100 PLN opłata jednorazowa

CENNIK WIZYTÓWEK

UWAGA: * aby założyć wizytówkę produktu należy posiadać wizytówkę firmy
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02 Reklama na portalu

Wizytówka firmy

Wizytówka zawiera dane podstawowe firmy, krótki 

opis oraz logotyp, a w wariancie rozszerzonym dłuż-

szy opis firmy oraz spersonalizowane dane kontakto-

we. Wizytówka firmy jest również niezbędna w pro-

cesie tworzenia wizytówek produktów (i usług) oraz 

podpinania ich do inwestycji, w których ów firma 

brała udział.

W wizytówce prezentowane są katalogi obiektów re-

ferencyjnych i katalogi produktów (o ile zostały przez 

firmę dodane) oraz wszystkie informacje, które poja-

wiły się na portalu i są z daną firmą związane. 

Wizytówka inwestycji

Zawiera szczegółowe informacje dotyczące projektu,  

w tym m.in. inwestora, architekta, generalnego wyko-

nawcę, powierzchnię oraz harmonogram budowy.

Wizytówka produktu

Tworząc wizytówkę produktu (usługi) masz możli-

wość podpięcia jej pod inwestycje, na których dany 

produkt (usługa) został użyty. Równocześnie budujesz 

katalogi produktów i obiektów referencyjnych, które 

widoczne będą w wizytówce Twojej firmy.

Podpięcia

Podpinając produkty do inwestycji, w których uczest-

niczyła Twoja firma, tworzysz nie tylko katalog obiek-

tów referencyjnych, ale w szczególności dbasz o swój 

własny wizerunek. Użytkownicy zobaczą mnogość 

Twoich rozwiązań oraz dowiedzą się, które produkty 

i gdzie zostały użyte.

Wizytówka 
firmy

Wizytówka 
produktu

Wizytówka 
inwestycji

Katalog realizacji

Katalog obiektów referencyjnych

Katalog p
ro

duktó
w/u

słu
g
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02 Reklama na portalu
DODATKOWE ŚWIADCZENIA

Ceny netto

Ceny artykułów

Dostarczony do Redakcji (maks. 5000 znaków bez spacji) + zdjęcia 1 500 PLN

Artykuł napisany w Redakcji 1 800 PLN

Ceny fotorelacji

Fotorelacje inwestycji (opcje: dron, samolot) ceny ustalane są indywidualnie

Ceny materiałów video

Materiały video ceny ustalane są indywidualnie

Kamery Live montowane na placach budów

Kamery Live montowane na placach budów ceny ustalane są indywidualnie
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03 Reklama w magazynie
CENNIK REKLAM

Format Ceny netto

1.  Cała strona 210 x 275 mm 5 000 PLN

2.  Pół strony 210 x 137,5 mm 
105 x 275 mm 3 000 PLN

3.  Rozkładówka 420 x 275 mm 8 000 PLN

4.  Artukuł sponsorowany Dwie strony 4 000 PLN

5.  I okładka 210 x 275 mm cena ustalana indywidualnie

6.  II okładka 210 x 275 mm 9 000 PLN

7.  III okładka 210 x 275 mm 8 000 PLN

8.  IV okładka 210 x 275 mm 10 000 PLN

1. Cała strona

6. II okładka

7. III okładka 8. IV okładka

3. Rozkładówka 5. I okładka

2. Pół strony 2. Pół strony

UWAGA: * do powyższych wymiarów należy doliczyć spad 5 mm
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04 Reklama na konferencji
Złoty Srebrny Brązowy

Nazewnictwo

Tytuł “Główny sponsor konferencji” - -
Tytuł “Sponsor konferencji” -
Prezentacje

Prezentacja wyświetlana na ekranach LCD - -
Opis sponsora w dodatku konferencyjnym -
Możliwość dołączenia broszury do torby konferencyjnej 

Możliwość włożenia materiałów firmowych w wyznaczonych miejscach

Ekspozycja nazwy i logotypu w hotelu

Ścianka reklamowa sponsora - -
Roll up (2x1m)

Stoisko reklamowe -
Potykacze - -
Ekspozycja nazwy i logotypu w materiałach konferencyjnych

Strona internetowa

Dodatek konferencyjny

Zaproszenie na konferencję

Ścianka konferencyjna 

Reklamy prasowe

Identyfikatory dla gości - -
Materiały prasowe

Logo na smyczy dla identyfikatorów - -
Pakiety reklamowe

Reklama w magazynie Projekt Inwestor Format 1/1 - -
Reklama przez miesiąc na portalu Projektinwestor.pl -
Artykuł w magazynie Projekt Inwestor -
Uczestnictwo 

Udział w panelu dyskusyjnym - -
Nieodpłatne wejściówki 5 3 2

Udostępnianie listy uczestników - -
Możliwość wypowiedzi w materiale filmowym - -

Cena 30 000 PLN
netto

20 000 PLN
netto

15 000 PLN
netto
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05 Pakiety łączone

Miesiące Portal Portal + Magazyn Portal + Magazyn + Konferencja

4 2500 PLN / m-c * 4000 PLN / m-c * 6000 PLN / m-c *

6 2000 PLN / m-c * 3500 PLN / m-c * 5000 PLN / m-c *

10 1500 PLN / m-c * 3000 PLN / m-c * 4000 PLN / m-c *

Świadczenia
Portal

• PARTNER SERWISU 
logo firmy na stronie głównej

• WIZYTÓWKA FIRMY

• WIZYTÓWKI PRODUKTÓW 
możliwość dodania 
nieograniczonej ilości 

• PODPIĘCIA  
dowolna ilość podpięć 
wizytówek produktów/
inwestycji do wizytówki firmy 

• ARTYKUŁY  
jeden w miesiącu

• BANER 2A  
(750X200) na stronie głównej 
przez okres współpracy

• E-DOSTĘP  
przez okres współpracy

• BAZA INWESTYCJI 
PLANOWANYCH  
nieograniczony dostęp od 
kwietnia 2017 r.

• FOTORELACJE  
2 wybranych inwestycji

• PARTNER SERWISU  
logo firmy na stronie głównej 

• WIZYTÓWKA FIRMY

• WIZYTÓWKI PRODUKTÓW 
możliwość dodania 
nieograniczonej ilości

• PODPIĘCIA  
dowolna ilość podpięć 
wizytówek produktów/
inwestycji do wizytówki firmy

• ARTYKUŁY  
 jeden w miesiącu

• BANER 2A  
(750X200) na stronie głównej 
przez okres współpracy

• E-DOSTĘP  
przez okres współpracy 

• BAZA INWESTYCJI 
PLANOWANYCH  
nieograniczony dostęp od 
kwietnia 2017 r.

• FOTORELACJE  
2 wybranych inwestycji 

• KAMERA LIVE  
na placu budowy

• PARTNER SERWISU  
logo firmy na stronie głównej 

• WIZYTÓWKA FIRMY

• WIZYTÓWKI PRODUKTÓW 
możliwość dodania 
nieograniczonej ilości 

• PODPIĘCIA  
dowolna ilość podpięć 
wizytówek produktów/
inwestycji do wizytówki firmy

• ARTYKUŁY   
jeden w miesiącu

• BANER 2A  
(750X200) na stronie głównej 
przez okres współpracy 

• E-DOSTĘP  
przez okres współpracy

• BAZA INWESTYCJI 
PLANOWANYCH  
nieograniczony dostęp od 
kwietnia 2017 r.

• FOTORELACJE  
2 wybranych inwestycji 

• KAMERA LIVE  
na placu budowy

Świadczenia
Magazyn

• ARTYKUŁY  
jeden w numerze

• REKLAMA  
cała strona w każdym 
numerze

• PRENUMERATA CYFROWA 
przez okres współpracy

• ARTYKUŁY  
jeden w numerze

• REKLAMA  
cała strona w każdym 
numerze

Świadczenia
Konferencja

• PAKIET BRĄZOWY
• PAKIET SREBRNY  

+500 PLN / m-c *

UWAGA: * ceny netto
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06 Kontakt

Redakcja:

Ul. 27 Grudnia 7/14

61-737 Poznań

Tel. + 48 61 611 50 31

Mail: biuro@projektinwestor.pl

 

Wydawca:

Borowczyk Investments

Ul. Macieja Rataja 76

61-695 Poznań

NIP: 777-238-34-01

Regon: 300459114


