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Historia.org.pl - to codziennie aktualizowany wiodący polski serwis o tematyce historycznej 
obecny w internecie od 2004 roku. Oferuje swoim czytelnikom bezpłatne treści związane z historią, nauką, kulturą   
i sztuką. To jedno z największych i najbardziej wszechstronnych źródeł wiedzy o polskiej historii. 

Wysoka jakość merytoryczna i ciekawy sposób przedstawiania historii powoduje, że historia.org.pl jest jednym        
z najchętniej odwiedzanych portali edukacyjnych w Polsce. Wysokie pozycjonowanie portalu w wyszukiwarkach 
powoduje, że wielu czytelników poszukując informacji trafia w pierwszej kolejności na portal historia.org.pl.         
W zestawieniu przygotowanym przez magazyn „Press” zajął trzecie miejsce w rankingu serwisów historycznych    
w Polsce. 
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STATYSTYKI PORTALU HISTORIA.ORG.PL 

Styczeń - grudzień 2021 (wzrost uu rok do roku wyniósł 
21,6% a odsłon 54,91%) 

Dane na podstawie zanonimizowanych statystyk Google Analytics zarejestrowanych w dniach od 
1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. 

Styczeń 2022 

Dane na podstawie zanonimizowanych statystyk Google Analytics zarejestrowanych w dniach od 
1 stycznia do 31 stycznia 2022 r. 
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DANE DOTYCZĄCE CZYTELNIKÓW  
PORTALU HISTORIA.ORG.PL 

Dane na podstawie zanonimizowanych statystyk Google Analytics zarejestrowanych w dniach 1 
stycznia - 31 grudnia 2021 r. *Dane demograficzne ustalone na podstawie ok. 50% z całości 
użytkowników portalu. 

Płeć    

Kobiety - 59,27%  
Mężczyźni - 40,73%   
 

Wiek 
18-24 - 20,29% 
25-34 - 22,92% 
35-44 - 18,24% 
45-54  - 12,44% 
55-64 - 11,76% 
65+ - 14,35% 

Strona  z 4 16



Przeglądarka internetowa 

Chrome - 67,25% 
Safari - 12,87% 
Firefox - 6,60% 
Samsung Internet - 4,39% 
Opera - 4,14% 

Kraj i miejscowość zamieszkania 
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PRZYKŁADOWE WYSOKIE POZYCJONOWANIE 
TREŚCI PORTALU HISTORIA.ORG.PL 

Dzięki dużej wiarygodności znakomita ilość artykułów portalu pozycjonuje się na pierwszej stronie wyszukiwarki Google.  
Poniżej wybrane artykuły o zróżnicowanej tematyce 
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SOCIAL MEDIA I PROMOCJA 
 (stan na 23 stycznia 2021 r.) 

Facebook 
- 51 801 polubień 
- 52 714 obserwujących 

 

Twitter 
- 9 371 obserwujących 

 

Instagram 
- 1 545 obserwujących 
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Onet.pl 
- wybrane artykuły historia.org.pl 
są promowane na stronie głównej 
onet.pl (artykuły niereklamowe). 

Dzięki współpracy obu redakcji 
onet.pl otrzymuje wartościowe  
materiały, a portal realizuje misję 
promocji historii i uzyskuje większą 
rozpoznawalność. 

 

Wikipedia.org 
- jeden z artykułów na polskiej 

Wikipedii poświęcony jest portalowi 
historia.org.pl 
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CENNIK POWIERZCHNI REKLAMOWEJ NA PORTALU 
HISTORIA.ORG.PL 

Artykuł sponsorowany 
Dzięki wysokiemu pozycjonowaniu treści portalu historia.org.pl artykuł mimo upływu czasu 
może generować kolejne odsłony. Nie usuwamy dodanych artykułów ani umieszczonych w nim 
grafik i linków.  

Dla przykładu najpopularniejszy na portalu tekst o Roksolanie zanotował już ponad 450 tys. 
odsłon, natomiast tekst o pierwszej żonie Kazimierza Wielkiego - Aldonie Annie ma ich już 240 
tys. 

Zasady: 
- do 2 tys. znaków 
- do 3 multimediów (zdjęcia, video) 
- do 2 linków 
- umieszczenie artykułu w social mediach (Facebook, Instagram i Twitter) 
- możliwość umieszczenia artykułu w zbiorczym newsletterze 
- co najmniej 7 dni na stronie głównej 
- termin realizacji 3-14 dni lub w innym ustalonym terminie, w zależności od tematyki tekstu 
- możliwość umieszczenie w tekście okładki książki lub zdjęcia produktu/usługi na podstawie, 
których powstał artykuł 
- artykuł może na przykład być napisany na podstawie książki, przedstawiać historię danego 
rodzaju produktów albo historię firmy 

Cena: 
- w zależności od złożoności ustalonego tekstu 400,00-500,00 zł netto 
- w przypadku dwóch tekstów objętych jedną usługą co do zasady cena wynosi 700,00 zł netto, w 
przypadku trzech 900,00 zł netto 

Umieszczenia przesłanego artykułu reklamowego 

Zasady: 
- do 2 tys. znaków 
- do 3 multimediów (zdjęcia, video) 
- umieszczenie artykułu w social mediach (Facebook, Instagram i Twitter) 
- co najmniej 7 dni na stronie głównej 
- termin realizacji do 3 dni od przesłania tekstu lub w inny ustalony termin 
- artykuł powinien być unikatowy, a także autorski, zleceniodawca winien mieć do niego pełnię 
praw autorskich 

Cena: 
- 250,00-350,00 zł netto 
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Tło reklamowe 

Zasady: 
- podlinkowane tło 1680x1050, możliwość podlinkowania dwóch linków (prawa-lewa strona) 
- termin realizacji w zależności od innych zobowiązań reklamowych, z reguły maks. do 7-14 dni 
- bez limitu odsłon i bez rotacji 

Cena: 
- 860,00 zł netto/tydzień, 1420,00 zł netto/dwa tygodnie, 1720,00 zł netto/trzy tygodnie, 1960,00 zł 

netto/miesiąc 
- przy wykupieniu tła artykuł sponsorowany w ramach tej samej usługi kosztuje 250,00 zł netto 

Baner po prawej stronie 
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Zasady: 
- podlinkowany baner 250x300 
- termin realizacji w zależności od innych zobowiązań reklamowych, z reguły do 7-14 dni 
- bez limitu odsłon i bez rotacji 

Cena: 

- 1 pozycja od góry: 450 zł netto/tydzień, 700,00 zł netto/dwa tygodnie, 800,00 zł netto/trzy 
tygodnie, 950,00 zł netto/miesiąc 

- 2 pozycja od góry: 400 zł netto/tydzień, 550,00 zł netto/dwa tygodnie, 650,00 zł netto/trzy 
tygodnie, 750,00 zł netto/miesiąc 

- 3 pozycja i kolejna dodatkowy rabat 

Zasady: 
- podlinkowany baner 125x300 
- termin realizacji w zależności od innych zobowiązań reklamowych, z reguły do 7-14 dni 
- bez limitu odsłon i bez rotacji 

Cena: 
- 250,00 zł netto/tydzień, 350,00 zł netto/dwa tygodnie, 450,00 zł netto/trzy tygodnie, 600,00 zł 

netto/miesiąc 

Bilboard nad menu 
Zasady: 
- podlinkowany baner 480x60 
- termin realizacji w zależności od innych zobowiązań reklamowych, z reguły do 14 dni 
- bez limitu odsłon i bez rotacji 

Cena: 
- 500,00 zł netto/tydzień, 700,00 zł netto/dwa tygodnie 

Baner nad tekstami 
Zasady: 
- podlinkowany baner 500x100 lub 500x150 
- termin realizacji w zależności od innych zobowiązań reklamowych, z reguły do 14 dni 
- widoczny wyłącznie nad artykułami (nie będzie widoczny na stronie głównej, ale na wszystkich 
podstronach) 
- bez limitu odsłon i bez rotacji 

Cena: 
- 700,00 zł netto/tydzień, 1100,00 zł netto/dwa tygodnie, 1400,00 zł netto/trzy tygodnie 
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Baner pod tekstami 
Zasady: 
- podlinkowany baner 480x60 
- termin realizacji w zależności od innych zobowiązań reklamowych, z reguły do 14 dni 
- widoczny wyłącznie nad artykułami (nie będzie widoczny na stronie głównej, ale na wszystkich 
podstronach) 
- bez limitu odsłon i bez rotacji 

Cena: 
- 300,00 zł netto/tydzień, 450,00 zł netto/dwa tygodnie, 600,00 zł netto/dwa tygodnie 

Zorganizowanie konkursu 
Zasady: 
- konkurs na portalu 
- zapowiedzi konkursu w social mediach (Facebook, Instagram i Twitter) 
- dodanie informacji o konkursie do wybranych stron z konkursami on-line 
- książki wysyła reklamodawca na podane adresy zwycięzców 

Cena: 
- 250,00 zł netto 

Dedykowany newsletter 
Zasady: 
- grafika 500x500 lub w innej ustalonej formie 
- termin realizacji do 7 dni od przesłania wizualizacji lub w innym ustalonym terminie 
- umieszczenie treści z newslettera w social mediach (Facebook, Instagram i Twitter) 
Cena: 
- 500,00 zł netto 

Umieszczenie informacji w zbiorczym newsletterze 
Zasady: 
- link z krótkim opisem i niewielką grafiką 
- termin realizacji uzależniony od planowanych newsletterów, maksymalnie do 21 dni 
- liczba odbiorców wynosi ok. 9 000 

Cena: 
- 200,00 zł netto 
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DODATKOWE FORMY REKLAMOWE 
Możliwe są także na inne formy współpracy, takie jak:  

reportaże, fotoreportaże, wywiady, galerie zdjęć, rzetelne testowanie produktów, umieszczenie 
fragmentów książki, cykle artykułów, prezentacje produktów itp.  

W tym wypadku cena i sposób wykonania usługi ustalany jest indywidualnie. 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA REKLAM 
Rozszerzenia: .jpg, .png  
Rozmiar pliku: preferowany do 200 kb., maksymalnie do 500 kb. 

RABATY 
Przy dłuższej współpracy istnieje możliwość indywidualnego udzielania wysokich rabatów lub 
dodatkowych świadczeń reklamowych. 

DOŚWIADCZENIE 
Do tej pory z usług firmy zarządzającą powierzchnią reklamową portalu skorzystało już 
kilkudziesięciu klientów. Były wśród nich wydawnictwa, uniwersytety oraz muzea, Zrealizowane 
zostały także kampanie reklamowe dedykowane konkretnym produktom lub usługom z różnych 
branż, w szczególności turystyki, edukacji oraz rozrywki. Praktycznie każdy produkt można 
przedstawić na portalu w atrakcyjny i ciekawy sposób nawiązując przy tym do jego historii. 

ZASADY REALIZACJI USŁUGI REKLAMOWEJ 
* * * 

Dysponent powierzchni reklamowej zastrzega sobie prawo do odmowy emisji reklam w szczególności gdy są 
sprzeczne z prawem lub niezgodne z wizerunkiem portalu. 

Zleceniodawca jest obowiązany zapewnić, aby treść reklam była zgodna z prawem, a w szczególności aby nie 
naruszała praw osób trzecich chronionych prawem cywilnym lub autorskim. Zleceniodawca ponosi 
odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich wskutek emisji reklam. 

Powyżej zamieszczono podstawowy cennik. Ostateczna cena ustalana jest indywidualnie - w zależności od okresu 
współpracy, złożoności usługi i ewentualnych usług dodatkowych. 

Zleceniodawca oświadcza, że przesłane materiały nie łamią praw osób trzecich, w tym w szczególności praw 
autorskich i pokrewnych. Za ewentualne naruszenie powyższego odpowiedzialność prawną ponosi Zleceniodawca. 

Podane ceny reklam są wyłącznie informacją handlową i nie stanowią oferty w myśl art. 66, § 1. Kodeksu 
Cywilnego. 
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Powierzchnia reklamowa zarządzana jest przez firmę: 
   
  Wojciech Duch  
  ul. Małysiaka 26/29, 30-389 Kraków  
  mail: reklama@historia.org.pl 
  Numer NIP: 6372087940  
  Numer REGON: 368181060  
  Numer VAT PL (VIES): PL6372087940  
  Numer rachunku bankowego: 68 1020 5558 0000 8102 3216 5042 (PKO BP Inteligo)
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