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Portal IMPERIUM ROMANUM jest największą polską witryną poświęconą starożytnemu 
Rzymowi! Jest w pierwszych wynikach Google dla haseł związanych ze starożytnością. Na tę 
chwilę IMPERIUM ROMANUM posiada najwięcej informacji spośród stron zajmujących się 
tematyką antycznego Rzymu. Miesięcznie portal odwiedza ponad 140 tysięcy unikalnych 
użytkowników.  
 

 Na Paostwa prośbę mogę podesład raport z Google Analytics, weryfikujący wysokie 
statystyki oraz popularnośd serwisu. 

 

IMPERIUM ROMANUM istnieje na portalach społecznościowych: 

 fanpage Facebooka posiada ponad 19.000 polubieo, 

 na Twitterze jest ponad 660 obserwujących, 

 profil na WYKOP śledzi ponad 1400 użytkowników, 

 profil na Hejto śledzi ponad 100 użytkowników, 

 profil na Instagram powyżej 780 użytkowników, 

 profil na Reddit jest obserwowany przez ponad 370 użytkowników. 
Co więcej, portal posiada szeroki zasięg poprzez newsletter (ponad 1400 subskrybentów) 
oraz wiadomości OneSignal (12 tys. zgłoszeo). Stronę odwiedzają czytelnicy w różnym 
przedziale wiekowym; dominują jednak osoby młode do 34 roku życia. Stosunek kobiet do 
mężczyzn jest nieznacznie na korzyśd płci pięknej. 
 

Gorąco zachęcam zwłaszcza wydawnictwa, w celu promocji nowości książkowych w 
tematyce antycznego Rzymu i świata antyku. Z racji na dużą bazę odbiorców oraz 
popularnośd portalu dostępne są różne formy współpracy. Serdecznie zapraszam Paostwa do 
współpracy. 
 
Możliwości współpracy banerowej:  

 Baner górny (preferowane: ok. 1140×200) 
o tygodniowa kampania banerowa [cena: 390 zł] 
o dwutygodniowa kampania banerowa [cena: 520 zł] 
o miesięczna kampania banerowa [cena: 740 zł] 
o kwartalna kampania banerowa [cena: 1240 zł] 
o półroczna kampania banerowa [cena: 2040 zł] 

 Baner boczny (preferowane: ok. 315×320) 
o tygodniowa emisja reklamy banerowej [cena: 390 zł] 
o dwutygodniowa emisja reklamy banerowej [cena: 520 zł] 
o miesięczna emisja reklamy banerowej [cena: 740 zł] 
o kwartalna emisja reklamy banerowej [cena: 1240 zł] 
o półroczna emisja reklamy banerowej [cena: 2040 zł] 

 Baner środkowy (preferowane: ok. 780×100)  
o tygodniowa emisja reklamy banerowej [cena: 390 zł] 
o dwutygodniowa emisja reklamy banerowej [cena: 520 zł] 
o miesięczna emisja reklamy banerowej [cena: 740 zł] 
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o kwartalna emisja reklamy banerowej [cena: 1240 zł] 
o półroczna emisja reklamy banerowej [cena: 2040 zł] 

 Baner dolny (preferowane: ok. 750×100)  
o tygodniowa emisja reklamy banerowej [cena: 340 zł] 
o dwutygodniowa emisja reklamy banerowej [cena: 420 zł] 
o miesięczna kampania banerowa [cena: 540 zł] 
o kwartalna kampania banerowa [cena: 840 zł] 

 
 

Proponowane miejsca pod baner: 
 

 
 

 
 

Inne możliwości współpracy: 
 

 Reklama w tle strony (za głównym contentem strony) 
o tygodniowa kampania [cena: 940 zł] 
o dwutygodniowa kampania [cena: 1540 zł] 
o miesięczna kampania [cena: 2640 zł] 
o kwartalna kampania [cena: 4640 zł] 
o półroczna kampania [cena: 7140 zł] 
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 Artykuł  sponsorowany,  podlinkowany  na  social  media  (FB,  Twitter, Wykop, Instagram), 
wybity poprzez OneSignal, umieszczony na stronie głównej portalu oraz wysłany w 
newsletterze [cena: 940 zł]  

 Patronat medialny *indywidulane podejście+ 

 Konkurs - Paostwo oferują pewną liczbę nagród. Informacja o sponsorze pojawia się na 
stronie i social media. 

 Wpis na social media: Facebook, Twitter, Wykop, Instagram [cena: 540 zł] 

 Zdjęcie w tle w social media: Facebook, Twitter, Wykop, Reddit [cena: 590 zł] 

 Link na stronie *indywidulane podejście+ 
 
 

W przypadku wszelkich pytao pozostaję do kontaktu. 
 

Kontakt: kontakt@imperiumromanum.pl 
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