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Prosta droga do informacji





O portalu...
Gdzie znajdziesz największą grupę polskich
drogowców? W portalu drogowym edroga.pl.

Ten największy portal branżowy odwiedza, tylko w ciągu
jednego miesiąca, 70 tysięcy Internautów. Szukają
i znajdują na stronach setki artykułów o drogach,
mostach, inżynierii ruchu czy ochronie środowiska.
Dowiadują się o zmianach prawnych, najnowszych
technologiach, nowatorskich rozwiązaniach i dobrych 
praktykach w drogownictwie. Czytają i… oglądają,
bowiem w  portalu są też materiały filmowe i galeria
fotografii. Znajdują wszystko to, co istotne dla drogowca.

Uczestniczą w dyskusji ze specjalistami z branży, docie-
rają do referatów, wykładów, wystąpień seminaryjnych. 
Za pośrednictwem portalu są na targach, konferencjach, 
szkoleniach i wszędzie tam, gdzie mówi się o drogach, 
ochronie środowiska, transporcie.

Już wiesz, gdzie jest najwięcej drogowców, a teraz 
dowiedz się, jak możesz do nich dotrzeć ze swoją 
ofertą.



billboardy / bannery / boxy

Billboardy / bannery / boxy
Chcesz by Twoja firma lub jej produkty były
znane? Najbardziej widoczne formy reklamy
w każdym portalu i najlepszy sposób by zostać
zauważonym. Dzięki nim możesz przedstawić 
swoją ofertę w atrakcyjny sposób i przekierować 
Internautę na strony swojej firmy. U nas Twój 
banner wyświetli się w ciągu miesiąca ponad
100 tysięcy razy. Sprawdź, jak wielu z naszych
użytkowników odwiedzi Twoją stronę.

Preferowane rozmiary
bannerów: 
TOP – 970x120 px
BOX 1 – 325x100 px
BOX 2 – 600x60 px



artykuły sponsorowane

Artykuły sponsorowane
Chcesz zaprezentować swój produkt sze-
rokiemu gronu drogowców i specjalistom?
Skorzystaj z artykułów sponsorowanych. Dzięki
nim możesz w przystępny sposób dokładnie
opisać to, co oferujesz. Twój artykuł będzie
widoczny na stronie głównej oraz podstronach.
Będzie także na czołowych miejscach wyszu-
kiwarki. Wszystko po to, by dotrzeć do setek
potencjalnych klientów. Nie masz czasu na pisanie?

– napiszemy za Ciebie.

Artykuły sponsorowane zawierają do 2500 znaków,
a tekst wprowadzający wraz ze zdjęciem pojawia się
na stronie głównej portalu. W treści mogą się znaleźć 
fotografie, ilustracje lub animacje.



wizytówki firm

Wizytówki firm
Szukasz nowych klientów i chcesz mieć więcej 
odwiedzin na swojej stronie firmowej? W swojej 
wizytówce firmy możesz bardzo dokładnie ją opisać
i to, co oferujesz. Możesz zamieścić materiały
graficzne, filmowe i dane kontaktowe. Dodatkowo
linki do ofert pracy, materiałów tekstowych
i filmowych. Twoja firma przedstawiona w elek-
tronicznym katalogu będzie widoczna w portalu
i wyszukiwarkach internetowych. Zwiększ szansę 
dotarcia do potencjalnych klientów. 

W katalogu można
zamieścić opis firmy
i jej produktów, logo, 
dane kontaktowe,
zdjęcia.
Znajduje się tam
również mapa
dojazdu
do siedziby
firmy.



reklama w newsletterze

Reklama w newsletterze
Chcesz dotrzeć bezpośrednio i skutecznie 
do specjalistów z branży drogowej? Twoja
oferta będzie opracowana graficznie, co
dodatkowo zachęci do jej przeczytania. Gdy
odbiorca zechce lepiej poznać Twoją ofertę, to 
jednym kliknięciem automatycznie zostanie
przekierowany na Twoją stronę. Subskrybenci

portalu poznają Twoją firmę i produkty. 

Reklama w 
newsletterze 
zawiera opis 

firmylub
produktu

wzbogacony 
ilustracjami 

i logiem. 
Każdy 

projekt jest 
przygotowywany 

indywidualnie
i jest konsultowany

z klientem.



materiały filmowe

Materiały filmowe
Ile razy i z jakim skutkiem musiałeś opowiadać
o swojej firmie i jej produktach?  Szybko,
przystępnie i skutecznie może to zrobić za 
Ciebie materiał filmowy. Przekazuje znacznie 
więcej, a przede wszystkim jest lepiej zapamię-
tywany. Spoty reklamowe, plakaty i felietony
filmowe pokażą Twoją firmę, produkcję lub 
produkty. Wykorzystaj film do reklamy
i prezentacji w dowolnym miejscu i czasie. 

Materiały filmowe realizowane są przez 
zawodowców i profesjonalnym sprzętem 

HDV. Filmy wykonywane są także jako 
dokumentacja np. realizacji inwestycji lub 

ważnych wydarzeń w firmie.



oferty pracy

Oferty pracy
Portal edroga.pl jest największą platformą 
informacyjną wszystkich, którzy są związani
z drogownictwem, ochroną środowiska, transpor-
tem. Codziennie odwiedza go tysiące internautów.
Wśród czytelników i widzów są projektanci,
wykonawcy, eksperci, zarządcy, inwestorzy,
producenci materiałów budowlanych i urządzeń
drogowych, studenci. Strony odwiedzają
specjaliści i adepci. Nie szukaj pracownika na 
„chybił-trafił”, strzelaj w dziesiątkę z edroga.pl

Oferta, zawierająca najważniejsze 
dane o firmie lub instytucji, będzie 

na wszystkich podstronach portalu
i powiązana z Wizytówką Firmy. 



Skrócony cennik (pełna informacja na stronie edroga.pl/reklama)
- banner od 150 zł netto za tydzień emisji na wszystkich podstronach 
- artykuł sponsorowany od 500 zł netto za tydzień emisji 
- wizytówka firmy – 350 zł netto za rok 
- reklama w newsletterze – 100 zł netto za emisje
- mailing – od 250 zł netto za emisję
- oferty pracy – od 120 zł netto za jedną ofertę
- materiały filmowe – cena zależna od formy i czasu materiału emisyjnego

* Prezentowana oferta nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego.





email: reklama@edroga.pl
(12) 267-23-33 wew. 44


