
Nośniki Uwagi
Minimalny 

zasięg

Liczba 

lokalizac

ji

Cena netto 

Q2/Q3
Cena netto Q4

Koszt netto 

produkcji 

materiałów

Okres 

ekspozycji

Empik TV 

Spot 10 s. Częstotliwość co 3 minuty. 

Cena obejmuje:

- emisję reklamy 20 x w 1 h tj. co 3 minuty

- raport z przeprowadzonych działań.

2700 tys. klientów 

miesięcznie
91 24 000    28 800    800    

14 dni 

komunikacji 
(w przypadków 

dłuższych okresów 

promo - wycena 

proporcjonalna)Radio w salonach Spot 15s. Co najmniej 10 emisji w każdej godzinie 
2700 tys. klientów 

miesięcznie
260 24 000    28 800    1 000    

Sampling (ulotki/ próbki) Produkt wydawany przez kasjerów, min. 100 tys. sztuk
2100 tys. klientów 

miesięcznie

Insert 

1,20 zł szt.
brak możliwości

po stronie 

Dostawcy

Targetowana promocja na paragonach 

Nowość Nośnik marketingowy umożliwiający masową 

dystrybucję komunikacji marketingowej. Komunikacja 

dołączana do każdego paragonu. 

500 znaków z możliwością komunikacji informacyjnej lub 

promocyjnej –

np. indywidualne kody promocyjne. Możliwość targetowania

oferty na określone grupy produktów np. oferta specjalna 

dla wszystkich klientów, którzy zakupią promowany produkt

2100 tys. klientów 

miesięcznie
126 000    brak możliwości

organizacja po 

stronie empik

Ulotki do paczek empik.com Ulotka w formacie DL lub inny format do ustalenia
co najmniej 

30000 sztuk

Insert 

1,20 zł szt.
brak możliwości

po stronie 

Dostawcy

Artykuł contetnowy 100% treści dot. 

danego produktu 

Artykuł sponsorowany to treść napisana na dowolnie wybrany 

temat związany z oferowanymi produktami lub usługami. 

Strona z artykułem przygotowana jest zgodnie z zamówieniem 

Klienta. Może zawierać logo firmy, zdjęcia produktów oraz 

jeden z wybranych typów reklamy bannerowej. 

Publikacja artykułu i zapewnienie mu zasięgu w ramach 

naszego ekosystemu (magazyn online, linkowanie do produktu, 

przypisanie do karty produktu), newsletter współdzielony.

10 tys. CPM 12 000    14000

Artykuł contetnowy współdzielony
w zależności od ilości promowanych 

produktów

Facebook - post sponsorowany 745 tys. followersów 12 000    12    

Post na Facebooku wzmocniony 

promocją
1200 x 628 do ustalenia

od 6200 zł / post 
(w zależności od 

zasięgu)

od 6200 zł / post 
(w zależności od zasięgu)

`

Dark post na Facebooku 1200 x 628 do ustalenia
od 5800 zł / post 
(w zależności od 

zasięgu)

od 5800 zł / post 
(w zależności od zasięgu)

Post na Instagramie 1080 x 1080 148 tys. followersów 3000 zł / post 3000 zł / post

Konkurs do ustalenia
10000 zł + 

nagroda + 

podatek

10000 zł + 

nagroda + 

podatek

Kampanie In 

Store Digital

Komunikacj

a aktywna 

Sampling

(ulotki/ 

próbki)

Kampania 

w social

mediach 

+ content

Cennik media online & offline 2019
* Termin dostępności danego nośnika reklamowego potwierdzamy po otrzymaniu zapytania ofertowego.
*  Empik pozostawia sobie prawo do realizacji wybranych kampanii reklamowych na kwotę minimum 20 000 pln netto



Nośniki Uwagi Minimalny zasięg
Liczba 

lokalizacji

Cena netto 

Q2/Q3

Cena netto 

Q4

Koszt netto 

produkcji 

materiałów

Okres 

ekspozycji

Baner główny na SG
1170 x 300 px. waga max. 80 kb, komunikacja współdzielona 

rotujących banerów, emisja tygodniowa.

1 mln wyświetleń/ 

tydzień
68 000    90 000    

grafika po stronie 

empik lub 

dostawcy zgodnie 

z brand

manualem empik

tydzień

Boxy na SG - widok na pierwszym ekranie 270 x 270 px. waga max. 70 kB, emisja tygodniowa.
1 mln wyświetleń/ 

tydzień
30 000    38 000    tydzień

Boczne boxy na SG - widok na drugim 

ekranie
270 x 270 px. Waga. max 70 kB, emisja tygodniowa.

1 mln wyświetleń/ 

tydzień
18 000    24 000    tydzień

Banner na karcie produktu

Komunikacja współdzielona rotujących bannerów, emisja dzienna.

500 tys. wyświetleń 

dziennie w całym sklepie
36 000    48 000    dzień

Box na karcie produktu
500 tys. wyświetleń 

dziennie w całym sklepie
36 000    48 000    tydzień

Komunikacja premium na karcie produktu
Niestandardowa, wzmocniona komunikacja na karcie produktu -

video, artykuły kontentowe, rozbudowana recenzja, dodatkowe 

grafiki.

w zależności od 

dodatkowej promocji 
19 000    24 000    komunikacja stała

Produkt dnia na stronie koszyka Komunikacja współdzielona rotujących produktów, emisja dzienna. 400 tys/ tydzień 3 600    4 800    dzień

Strona płatności Tylko dla operatorów płatniczych, baner komunikacyjny. 47 tys/ tydzień 36 000    44 000    tydzień

Newsletter współdzielony 640 x 300 px. waga max. 65 kB, minimalna 50 tys. Baza 2,5 mln 60 zł CPM 60 zł CPM

produkcja po 

stronie 

dostawcy + plik 

otwarty

-

Newsletter dedykowany 640 x 600 px. waga max. 65 kB, minimalna 50 tys. Baza 2,5 mln
108 zł 

CPM 

108 zł 

CPM

produkcja po 

stronie 

dostawcy + plik 

otwarty

-

Baner główny na SG 825 x 300 px. waga max. 65 kB.
375 tys./ tydzień

17 500    24 000    

grafika po 

stronie empik 

lub dostawcy 

zgodnie z brand

manualem 

empik

tydzień

Baner wspierający na SG 825 x 200 px. waga max. 65 kB. 14 500    20 000    tydzień

Baner główny na stronie kategorii 825 x 300 px. waga max. 65 kB.
50 tys./tydzień

6 000    7 500    tydzień

Baner wspierający na stronie kategorii 825 x 200 px. waga max. 65 kB. 4 800    6 000    tydzień

Baner główny na stronie produktu 825 x 300 px. waga max. 65 kB. w zależności od 

dodatkowej promocji 
6 000    8 500    

tydzień

Baner wspierający na stronie produktu 825 x 200 px. waga max. 65 kB. tydzień

Dedykowany landing page z ofertą dostawcy

Szerokość strony desktopowej to 1200px. To standardowy grid

booststrapowy czyli 12 kolumn z 15px marginesu po lewej i 

prawej stronie, czyli na kontent jest 1170px.

boxy systemowe, lub aranżacja graficzna

w zależności od 

asortymentu i promocji 60 000    75 000    

grafika po 

stronie 

dostawcy, 

lub grafika po 

stronie empik-

indywidualna 

wycena

3 miesiące

Kampania 

display 

(empik.com)

Komunikacja 

direct

Mobile 

(aplikacja)

Niestandardow

e działania 

empik.com

Cennik media online & offline 2019
*Termin dostępności danego nośnika reklamowego potwierdzamy po otrzymaniu zapytania ofertowego.
* Empik pozostawia sobie prawo do realizacji wybranych kampanii reklamowych na kwotę minimum 20 000 pln netto.



Kontakt Tel. 22 462-72-55

www.empik.com/biznes

Lub biznes@empik.com

http://www.empik.com/biznes
mailto:biznes@empik.com

