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INFORMACJE O PORTALU 

Portal SmartAge.pl (www.smartage.pl) powstał w 2014 roku. Nasze publikacje mają ciekawą formę, 

wzbogaconą licznymi zdjęciami, filmami i materiałami dodatkowymi. Przygotowując publikacje stawiamy 

na jakość, rzetelność przekazywanych informacji oraz lekką i przyjemną formę  tekstu. 

Tematyka portalu jest szeroka, z szczególnym naciskiem na tematy techniczne (motoryzacja, lotnictwo, 

marynistyka, różnego rodzaju pojazdy, militaria, survival itd.), technologiczne (nowoczesne technologie, 

komputery, telefony i smartfony, sprzęt rtv i agd, oprogramowanie itd.), podróżnicze, historyczne i 

ciekawostkowe. Forma portalu pozwala jednak na publikację różnych treści, niekoniecznie związanych z 

wymienionymi.  

NASI CZYTELNICY 

▪ Średnio miesięcznie portal odnotowuje 180 tys. odsłon i 76 tys. unikalnych użytkowników (dane 

za kwiecień 2017 r. wg Google Analytics), 

▪ Około 40% Czytelników portalu to osoby w wieku 25-34 lata, 22% Czytelników to osoby w wieku 

18-24 lata, 21% to osoby w wieku 35-44 lata a 17% to osoby w wieku 45+, 

▪ 83% Czytelników stanowią mężczyźni, 

▪ 53% odwiedzających korzysta z komputerów, 47% ze smartfonów, telefonów i tabletów, 

▪ Fanpage na Facebooku z ponad 11300 fanami. 
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PODSTAWOWE RODZAJE PUBLIKACJI 

Główne rodzaje publikacji dostępne na portalu 

Rodzaj publikacji Cena Opis 

Artykuł długi 600 zł Długość od 500 do 2000 wyrazów. Tekst przypisywany 

do kategorii tematycznych i kategorii Artykuły. 

Promocja na stronie głównej 10 dni. Do 3 linków do 

follow. 

Artykuł krótki 300 zł Długość do 500 wyrazów. Tekst przypisywany do 

kategorii tematycznych i kategorii Artykuły. Promocja 

na stronie głównej 10 dni. Jeden link do follow. 

Notatka 175 zł Długość do 300 wyrazów. Tekst przypisywany do 

kategorii tematycznych i kategorii Smart. Promocja na 

stronie głównej do 5 dni. Jeden link do follow. 

Prezentacja marki (historia znanych 

marek) 

1000 zł Długość do 2500 wyrazów. Tekst przypisywany do 

kategorii tematycznych i kategorii Historia znanych 

marek. Promocja na stronie głównej 10 dni. Do 3 

linków do follow. 

(Wszystkie podane ceny nie zawierają podatku) 
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DODATKOWE RODZAJE PUBLIKACJI 

Rodzaj publikacji Cena Opis 

Film 100 zł Długość  do 300 wyrazów. Tekst przypisywany do 

kategorii tematycznych i kategorii Video. Musi zawierać 

film. Promocja na stronie głównej do 14 dni. Jeden link 

do follow. 

News 100 zł Długość do 200 wyrazów. Tekst przypisywany do 

kategorii tematycznych i kategorii News. Promocja na 

stronie głównej do 3 dni. Do 2 linków do follow. 

Galeria 100 zł Długość  do 200 wyrazów. Tekst przypisywany do 

kategorii tematycznych i kategorii Smart. Promocja na 

stronie głównej do 10 dni. Jeden link do follow. 

Recenzja Cena ustalana 

indywidualnie

/barter 

Długość do 1000 wyrazów. Tekst przypisywany do 

kategorii tematycznych i kategorii Recenzje. Promocja 

na stronie głównej do 14 dni. Do 3 linków do follow. 

DODATKOWE DZIAŁANIA PROMOCYJNE 

Dodatkowa promocja Cena Opis 

Wyróżnienie w sliderze 400 zł Dodatkowe wyróżnienie tekstu na stronie głównej w 

Sliderze przez minimum 30 dni, rotacyjnie z 5 innymi 

tekstami. 

Link w istniejącym tekście 50 zł Umieszczenie odnośnika w postaci linku do follow w 

dowolnym opublikowanym już na stronie materiale 

przygotowanym przez redakcję. 

Publikacja filmu na Facebooku/YouTubie 200 zł Zamieszczenie filmu w bibliotece filmów na 

fanpage’u portalu SmartAge.pl na Facebooku lub na 

kanale portalu SmartAge.pl na YouTubie 

Udostępnienie linku na Facebooku 50 zł Udostępnienie dowolnego zewnętrznego materiału 

na fanpage’u portalu SmartAge.pl 

Konto partnera 500 zł Specjalne konto z linkiem i logo oraz wybranym 
opisem, przypisywane do przesyłanych, gotowych 
tekstów 

Przygotowanie publikacji przez redakcję 25-300 zł W zależności od długości i rodzaju publikacji koszt jej 
przygotowania przez redakcję wynosi 25 (Film, News, 
Galeria) 50 (Notatka), 100 (Artykuł krótki), 150 
(Artykuł długi) lub 300 zł (Prezentacja Marki). 

(Wszystkie podane ceny nie zawierają podatku) 
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INFORMACJE DODATKOWE 

Szczegółowe informacje dotyczące publikacji i działań promocyjnych 

▪ Wszystkie publikacje są widoczne na stronie głównej przez wskazany czas (może on być dłuższy niż 

podany, nigdy krótszy), w głównej części strony, z wyjątkiem wpisów typu Film, News i Recenzja, które 

widoczne są niżej odpowiednio w zakładkach „Najnowsze filmy”, „Newsy” i „Recenzje” 

▪ Wszystkie publikacje są udostępniane na fanpage’ach portalu na Facebooku, Twitterze oraz Google Plus 

w dniu publikacji, 

▪ Teksty gotowe, przesyłane, oznaczane są jako Artykuł sponsorowany lub w przypadku jednorazowego 

wykupienia Konta partnera, przypisywane do danego konta, 

▪ Teksty przygotowywane przez redakcję oznaczane są danymi autora tekstu, przygotowującego 

materiał, 

▪ Teksty w kategorii Newsy mogą być oznaczane danymi autora lub jako Informacja prasowa, 

▪ Teksty przygotowywane przez redakcję niezależnie od tematu ukierunkowane są na jakość treści i 

naturalne umieszczenie linku/informacji reklamowej, 

▪ Czas przygotowania publikacji wynosi od 2 do 4 dni, ale w przypadku wyjątkowo długich tekstów może 

być dłuższy,  

▪ Publikacje mogą mieć formę zarówno artykułów opisowych, prezentacji produktów, usług itp., listy, 

komentarza, itd. – jesteśmy w pełni elastyczni, 

▪ Artykuł w kategorii „Historia znanych marek” to materiał poświęcony w całości danej firmie, jej historii i 

ofercie, przedstawiający w ciekawy i kompleksowy sposób daną firmę, idealnie nadający się jako 

wzmocnienie kampanii i dodatek do innych publikacji, 

▪ Teksty przypisywane są do odpowiednich kategorii technicznych (m.in. Artykuły, Smart, Video, News, 

Recenzja itp.) oraz kategorii tematycznych, do których dostęp znajduje się w głównym menu strony, 

▪ Długość wpisów może się wahać w granicach +/- 100 słów, a w przypadku Artykułu długiego i 

Prezentacji marki może przekroczyć górną granicę o kilkaset słów (Czytelnicy nie lubią jednak aż tak 

długich tekstów), 

▪ W przypadku większej liczby publikacji lub dłuższej współpracy (powyżej 5 tekstów) możemy 

zaproponować rabaty, 

▪ Istnieje możliwość przygotowywania pakietów publikacji dostosowanych do potrzeb reklamodawcy. 
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KONTAKT 

Michał Banach 

e-mail michal.banach@smartage.pl / michal.banach@smartage.media.pl 
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