
 
 

 

---------------------------------------------------------------------------------  
„Reklama na stronie wynalazca.tv” 
--------------------------------------------------------------------------- 

Dla reklamowania swoich usług, produktów, marek bądź firm na naszych 

postach oferujemy poniższej wymienione formy reklamy. Oczywiście 

jesteśmy otwarci na inne propozycje, które spełnią Państwa potrzeby 

1. Kryptoreklama w tekście 
Kryptoreklama w tekście to podlinkowanie danych produktów (np. do sklepu, katalogu, usługi) 

lub firmy (strona główna) w tekście, w wybranych akapitach. Celem jest przekierowanie 

czytelnika do strony naszego partnera. Przykład: 

 

źródło: https://wynalazca.tv/co-to-jest-wynalazek-co-to-jest-patent/  

  Przykładowy rozkład  

we wpisie: 

https://wynalazca.tv/co-to-jest-wynalazek-co-to-jest-patent/


 
 

 

2. Grafika z przekierowaniem 
Grafika w postaci poziomego banneru lub innego rodzaju grafiki umieszczonej w wybranym 

miejscu wybranego posta. Grafika  zawiera przekierowanie na wyznaczony adres URL. 

Projekt graficzny wykonuje nasz grafik w cenie wynajmu takiej przestrzeni lub Państwo, jeśli 

macie gotowe projekty. Przykład: 

 

źródło: https://wynalazca.tv/iwis-2017/  

 

  
Przykładowy rozkład  

we wpisie: 

https://wynalazca.tv/iwis-2017/


 
 

 

3. Grafika na zdjęciu wyróżniającym 
Grafika, która mieści się na głównym zdjęciu wpisu. Jest to zdjęcie które jest promowane na 

głównej stronie w sekcji najnowszych wpisach oraz na stronach kategorii lub archiwów 

postów, jako klikane zdjęcie. Projekt graficzny wykonuje nasz grafik w cenie wynajmu tej 

przestrzeni lub Państwo, jeśli macie gotowe projekty. Przykład: 

 

 

źródło: https://wynalazca.tv/iwis-2017/  

https://wynalazca.tv/szybkie-prototypowanie-rapid-prototyping-druk-3d/  

  

Rozkład  

we wpisie: 

https://wynalazca.tv/iwis-2017/
https://wynalazca.tv/szybkie-prototypowanie-rapid-prototyping-druk-3d/


 
 

 

4. miniSUPERBANER 
miniSUPERBANER to podpisana grafika i przycisk, które są wyróżnione rzucającym się w oczy 

kolorem. Baner znajduje się obok ‘szybkich linków’ na początku wpisu (miejsce, przy którym 

zatrzymuje się czytelnik). Projekt graficzny wykonuje nasz grafik w cenie wynajmu takiej 

przestrzeni lub Państwo, jeśli macie gotowe projekty. Przykład:  

 

źródło: https://wynalazca.tv/dobor-silownika-hydraulicznego/ 

         Rozkład  

                  we wpisie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://wynalazca.tv/dobor-silownika-hydraulicznego/


 
 

 

5. SUPERBANER 
SUPERBANER to grafika, tekst, przekierowania i przycisk, które są wyróżnione rzucającym się 

w oczy kolorem. Taki baner znajduje się w wybranych pozycjach w środku wpisu. Cała 

kompozycja zajmuje sporą część poziomej przestrzeni. Czytelnicy ich nie przegapiają. Projekt 

graficzny wykonuje nasz grafik w cenie wynajmu takiej przestrzeni lub Państwo, jeśli macie 

gotowe projekty. Przykład:  

 

źródło: https://wynalazca.tv/statecznosc-pretow-wyboczenie-pretow/  

 Przykładowy rozkład  

we wpisie: 

https://wynalazca.tv/statecznosc-pretow-wyboczenie-pretow/

