Cennik Grupy IDMnet

Obowiązuje od 1 marca 2021 roku

SERWISY IDMnet
auto-motor-i-sport.pl, dom.pl, egospodarka.pl, menshealth.pl, mojeauto.pl, motocykl-online.pl, runners-world.pl,
wielkiezarcie.com, womenshealth.pl, babyboom.pl, ciekawostkihistoryczne.pl, dorzeczy.pl, dziecirosna.pl,
encyklopedia.pwn.pl, fajnyogrod.pl, fajnyzwierzak.pl, kb.pl, kronikidziejow.pl, lubimyczytac.pl, sjp.pwn.pl, translatica.pl,
twojahistoria.pl, wprost.pl, archirama.pl, architektura.muratorplus.pl, beszamel.pl, mjakmama.pl, murator.pl,
muratorplus.pl, podroze.pl, poradnikzdrowie.pl, tuznajdziesz.pl, urzadzamy.pl, wformie24.pl

PREMIUM

24wspolnota.pl, aniaradzi.pl, bialasiedzieje.pl, czary.pl, ddbelchatow.pl, f1.dziel-pasje.pl, faktykaliskie.pl, gostynska.pl,
gram.pl, jarocinska.pl, kibice.net, klodzko24.eu, korso.pl, korso24.pl, korsokolbuszowskie.pl, korsosanockie.pl,
krotoszynska.pl, kutno.net.pl, lubartow.24wspolnota.pl, lublin24.pl, lukow24.pl, miedzyrzec.24wspolnota.pl,
mojagazetka.com, mojaleczyca.pl, opole.24wspolnota.pl, parczew.24wspolnota.pl, planetagracza.pl, portalplock.pl,
pulawy.24wspolnota.pl, radzyn.24wspolnota.pl, Tropiciel Okazji, rawicz24.pl, satkurier.pl, siedlcesiedzieje.pl, tablety.pl,
terazgostynin.pl, tubalecznej.pl, wbieszczady.pl, zabkowice.pl, zpleszewa.pl, zwielkopolski24.psolarkurier.pl, digi-tv.pl,
modny-dom.pl, podrozezantena.pl, wiocha.pl, hopaj.pl, forumzdrowia.pl, eska.pl, eskarock.pl, glamki.pl radioplus.pl,
radiowawa.pl, se.pl, projekt miasto se.pl, superbiz.se.pl, sport.se.pl, superseriale.se.pl, voxfm.pl

STANDARD

PAKIETY TEMATYCZNE:
BUDOWA

aniaradzi.pl, dom.pl, fajnyogrod.pl, gazetki-promocyjne.net, kb.pl, modny-dom.pl, mojagazetka.com, Tropiciel Okazji,
mowimyjak.pl, murator.pl, muratorplus.pl, tuznajdziesz.pl, urzadzamy.pl, voxfm.pl

INFORMACJA/BIZNES

24wspolnota.pl, bialasiedzieje.pl, ddbelchatow.pl, digi-tv.pl, egospodarka.pl, faktykaliskie.pl, gostynska.pl, jarocinska.pl,
klodzko24.eu, kutno.net.pl, korso24.pl, korso.pl, korsokolbuszowskie.pl, korsosanockie.pl, krotoszynska.pl,
lubartow.24wspolnota.pl, lublin24.pl, lukow24.pl, miedzyrzec.24wspolnota.pl, mojaleczyca.pl,opole.24wspolnota.pl,
parczew.24wspolnota.pl, podrozezantena.pl, portalplock.pl, pulawy.24wspolnota.pl, radzyn.24wspolnota.pl,
rawicz24.pl, satkurier.pl, senior.pl, siedlcesiedzieje.pl, solarkurier.pl, terazgostynin.pl, tubalecznej.pl,
wbieszczady.pl, zabkowice.pl, zpleszewa.pl, zwielkopolski24.pl, podroze.se.pl, se.pl, projekt miasto se.pl
babyboom.pl, ciekawostkihistoryczne.pl, czary.pl, dziecirosna.pl, encyklopedia.pwn.pl, fajnyzwierzak.pl,
gazetki-promocyjne.net, hotplota.pl, kronikidziejow.pl, lubimyczytac.pl, mojagazetka.com, runners-world.pl,
senior.pl, sjp.pwn.pl, translatica.pl, Tropiciel Okazji, twojahistoria.pl, wielkiezarcie.com, womenshealth.pl, forumzdrowia.pl,
beszamel.pl, glamki.pl, eska.pl, mjakmama24.pl, mowimyjak.pl, podroze.pl, poradnikzdrowie.pl, radioplus.pl, radiowawa.pl,
superseriale.pl, urządzamy.pl, voxfm.pl,

KOBIETA

KULINARIA

wielkiezarcie.com, beszamle.pl, podroze.pl, poradnikzdrowie.pl

LIFESTYLE

24wspolnota.pl, bialasiedzieje.pl, ciekawostkihistoryczne.pl, ddbelchatow.pl, encyklopedia.pwn.pl, fajnyzwierzak.pl,
faktykaliskie.pl, gostynska.pl, jarocinska.pl, klodzko24.eu, korso24.pl, korso.pl, korsokolbuszowskie.pl, korsosanockie.pl,
krotoszynska.pl, kronikidziejow.pl, kutno.net.pl, lubartow.24wspolnota.pl, lublin24.pl, lukow24.pl, lubimyczytac.pl,
menshealth.pl, miedzyrzec.24wspolnota.pl, mojaleczyca.pl, mowimyjak.pl, opole.24wspolnota.pl , parczew.24wspolnota.pl,
portalplock.pl, pulawy.24wspolnota.pl, radzyn.24wspolnota.pl, rawicz24.pl, runners-world.pl, senior.pl, siedlcesiedzieje.pl,
sjp.pwn.pl, terazgostynin.pl, translatica.pl, tubalecznej.pl, twojahistoria.pl, wbieszczady.pl, womenshealth.pl,
zabkowice.pl, zpleszewa.pl, zwielkopolski24.pl, eska.pl, eskago.pl, eskarock.pl, glamki.pl, mowimyjak.pl, podroze.pl,
radioplus.pl, se.pl, superseriale.pl, urządzamy.pl, voxfm.pl,

MĘŻCZYZNA

auto-motor-i-sport.pl, digi-tv.pl, f1.dziel-pasje.pl, gram.pl, kibice.net, menshealth.pl, mojeauto.pl,
motocykl-online.pl, planetagracza.pl, podrozezantena.pl, runners-world.pl, satkurier.pl, se.pl, solarkurier.pl, tablety.pl,
eskarock.pl, eskago.pl, glamki.pl, podroze.pl, sport.se.pl, se.pl, voxfm.pl, radioplus.pl, radiowawa.pl

MŁODZIEŻ/STUDENT:

czary.pl, f1.dziel-pasje.pl, gram.pl, menshealth.pl, planetagracza.pl, tablety.pl, womenshealth.pl, eska.pl, eskago.pl, projekt
miasto se.pl, eskarock.pl, glamki.pl, podroze.pl, radioplus.pl, radiowawa.pl, superseriale.pl, voxfm.pl

MOTORYZACJA:

auto-motor-i-sport.pl, mojeauto.pl, motocykl-online.pl, eskarock.pl, se.pl, voxfm.pl

PARENTING:

babyboom.pl, dziecirosna.pl, mjakmama24.pl, mowimyjak.pl, podroze.pl, poradnikzdrowie.pl

ROZRYWKA:

ciekawostkihistoryczne.pl, czary.pl, encyklopedia.pwn.pl, f1.dziel-pasje.pl, fajnyzwierzak.pl, gazetki-promocyjne.net,
gram.pl, kronikidziejow.pl, lubimyczytac.pl, menshealth.pl, mojagazetka.com, planetagracza.pl, salekonferencyjne.pl,
sjp.pwn.pl, tablety.pl, translatica.pl, twojahistoria.pl, womenshealth.pl, eska.pl, eskago.pl, projekt miasto se.pl, eskarock.pl,
glamki.pl, podroze.pl, radioplus.pl, radiowawa.pl, sport.se.pl, superseriale.pl, tuznajdziesz.pl, urządzamy.pl, voxfm.pl,

SPORT:

auto-motor-i-sport.pl, kibice.net, menshealth.pl, mojeauto.pl, motocykl-online.pl, runners-world.pl, eskarock.pl, podroze.pl,
sport.se.pl, voxfm.pl, wformie24.pl

TURYSTYKA:

podrozezantena.pl, podroze.pl, hotplota.pl

ZDROWIE/
ZDROWY TRYB ŻYCIA:

menshealth.pl, runners-world.pl, senior.pl, womenshealth.pl, mjakmama24.pl, mowimyjak.pl, podroze.pl,
poradnikzdrowie.pl, wformie24.pl

Kampanie odsłonowe – (CPM) formaty reklamowe multiscreen

URZĄDZENIE

FORMAT

SERWISY
PREMIUM

SERWISY
STANDARD

SERWISY
PREMIUM
+ STANDARD

RON
SIECI IDMnet

70 zł

40 zł

55 zł

55 zł

90 zł

55 zł

75 zł

75 zł

120 zł

75 zł

100 zł

100 zł

120 zł

75 zł

100 zł

100 zł

130 zł

90 zł

110 zł

110 zł

150 zł

100 zł

120 zł

120 zł

150 zł

100 zł

120 zł

-

190 zł

110 zł

150 zł

-

230 zł

160 zł

200 zł

200 zł

140 zł

80 zł

110 zł

110 zł

Rectangle/
Megaśródtekst2/
Halfpage_23
Rectangle mobile/
Śródteskt mobile2
Double billboard
Billboard mobile
Halfpage
Understitial mobile/
Slider mobile
Gigabaner /
Wideboard /
Triple billboard
Gigabaner mobile
Portrait
Halfpage mobile
FloorAd
FloorAd mobile
Video Gigabaner
Video Gigabaner
mobile
Screening
Screening mobile1
Prestitial
Prestitial mobile
Inread

*Do cen należy doliczyć podatek VAT.
Cena CPM (1 000 odsłon reklamowych) dotyczy pakietu formatów (desktop + mobile) emitowanych na obu urządzeniach
1
Screening mobile: to połączenie dwóch formatów mobilnych wyświetlanych jednocześnie - Gigabaner mobile z Understitial mobile
2
Formaty niedostępne w serwisach: archirama.pl, architektura.muratorplus.pl, podroze.pl, tuznajdziesz.pl
3
Format niedostępny w serwisach: archirama.pl, architektura.muratorplus.pl, beszamel.pl, podroze.pl, tuznajdziesz.pl
4
Format dostępny na RON Grupy ZPR Media z wyłączeniem serwisów: architektura.muratorplus.pl, eskarock.pl, voxfm.pl, radioplus.pl, SG Eska.pl

Kampanie odsłonowe – (CPM) formaty reklamowe multiscreen

PAKIETY TEMATYCZNE

URZĄDZENIE

FORMAT

PAKIETY PREMIUM:
ZDROWIE, PARENTING, KULINARIA,
BUDOWLANY

PAKIETY STANDARD:
SPORT, LIFESTYLE, KOBIETA,
MŁODZIEŻ/STUDENT, ROZRYWKA,
INFORMACJE I BIZNES,
TURYSTYKA, MOTORYZACJA,
MĘŻCZYZNA

70 zł

40 zł

90 zł

55 zł

120 zł

75 zł

120 zł

75 zł

130 zł

90 zł

150 zł

100 zł

150 zł

100 zł

190 zł

110 zł

230 zł

160 zł

140 zł

80 zł

Rectangle/
Megaśródtekst2/
Halfpage_23
Rectangle mobile/
Śródteskt mobile2
Double billboard
Billboard mobile
Halfpage
Understitial mobile/
Slider mobile
Gigabaner /
Wideboard /
Triple billboard
Gigabaner mobile
Portrait
Halfpage mobile
FloorAd
FloorAd mobile
Video Gigabaner
Video Gigabaner
mobile
Screening
Screening mobile1
Prestitial
Prestitial mobile
Inread

*Do cen należy doliczyć podatek VAT.
Cena CPM (1 000 odsłon reklamowych) dotyczy pakietu formatów (desktop + mobile) emitowanych na obu urządzeniach
1
Screening mobile: to połączenie dwóch formatów mobilnych wyświetlanych jednocześnie - Gigabaner mobile z Understitial mobile
2
Formaty niedostępne w serwisach: archirama.pl, architektura.muratorplus.pl, podroze.pl, tuznajdziesz.pl
3
Format niedostępny w serwisach: archirama.pl, architektura.muratorplus.pl, beszamel.pl, podroze.pl, tuznajdziesz.pl
4
Format dostępny na RON Grupy ZPR Media z wyłączeniem serwisów: architektura.muratorplus.pl, eskarock.pl, voxfm.pl, radioplus.pl, SG Eska.pl

Kampania video na RON sieci IDMnet

URZĄDZENIE

FORMAT

CPM

Pre-roll 6"/ Plansza sponsorska 6"

90 zł

Pre-roll do 15"

110 zł

Pre-roll do 30"/
Pre-roll w aplikacjach do 30"

150 zł

* Do cen należy doliczyć podatek VAT.
vCPM - rozliczenie za 1000 widocznych odsłon według systemu wydawcy (Smart Adserver). Rozliczenie po danych z systemu zewnętrznego - dopłata 15%.
CPV - rozliczenie za 1000 pełnych wyświetleń spotu według systemu wydawcy (Smart Adserver). Rozliczenie po danych z systemu zewnętrznego - dopłata 15%

Audience Marketing – dane InTarget

PROFILE

KOSZT DANYCH
(CPM)

Profil Behawioralny

36 zł

Demografia

20 zł

Dane

Do ceny powierzchni reklamowej należy doliczyć koszt danych wykorzystanych do targetowania kampanii
Profile Behawioralne: Alergia, Antykoncepcja, Biznes i finanse, Cukrzyca, Fachowcy budowlani, Higiena jamy ustnej, Kardiologia (zawał serca, udar, cholest erol),
Kobiety w ciąży, Kulinaria, Menopauza, Motoryzacja, Odporność, Osoby budujące lub remontujące, Parenting, Suplementy, Wnętrza, Wzdęcia, Zainteresowani
sprzętem kuchennym, Zainteresowani zdrowym trybem życia, Zdrowie i leki, Zdrowie i uroda, Zdrowie
Demografia: Kobieta, Mężczyzna, wiek: 16-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 64+, 18+

Pozostałe dopłaty
Limit odsłon do użytkownika (capping)

15 %

Targetowanie godzinowe, dzienne

10 %

Geotargetowanie na województwa

30 %

Geotargetowanie na miasta

50 %

Wyłączność branżowa w kampaniach direct

100 %

Video do kreacji

50 %

Inread / Pre-roll- długość materiału powyżej 30„
(max długość 100")

30 %

Expand

30 %

Scroll

100 %

Push

50 %

FX

30 %

Rich media

30 %

Retargetowanie

50 %

Targetowanie Pre-roll/mid-roll w formie video (nie audio)
na jeden serwis (dotyczy kampanii CPM)

50 %

Targetowanie Pre-roll/mid-roll w formie video (nie audio)
na pakiet serwisów (dotyczy kampanii CPM)

30 %

Targetowanie na określone URL-e (artykuły)
- niedostępne na serwisach eskapl, esarock.pl voxfm.pl

200%

Targetowanie na wybrane sekcje tematyczne
w serwisach murator.pl, muratorplus.pl, tuznajdziesz.pl,
urzadzamy.pl

30%

Najbardziej multimedialna grupa w Polsce
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