
Nasi użytkownicy to w większości osoby związane zawodowo z 
przemysłem drzewnym i wykorzystaniem drewna oraz gospodarką 

leśną. Od pozyskania drewna, poprzez jego przerób, aż do produkcji 

mebli, wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych. Druga 
grupa, stanowiąca ok. 35% użytkowników portalu, to osoby 

zainteresowane zakupem, użytkowaniem oraz wykorzystaniem 
produktów z drewna w życiu codziennym. Ok. 90% naszych 

użytkowników pochodzi z Polski.

NAJLEPSZE MIEJSCE DLA 
TWOJEJ REKLAMY

dokonanych przez 873 tys. użytkowników.

4,6 mln wyświetleń w 2019 roku



Odpowiednio przygotowana 
kampania może przyczynić się do 
znacznego umocnienia pozycji 
firmy na rynku.

43% osób zarejestrowanych w 
portalu Drewno.pl pełni w 
firmach funkcje podejmowaniem 
decyzji zakupowych.

35% użytkowników portalu, to 
osoby zainteresowane zakupem, 
oraz wykorzystaniem produktów 
z drewna w życiu codziennym.



Rozmiar reklamy [piksele] Cena za 1 CPM*
strona główna

1 miesiąc
10 CPM***

Cena za 1 CPM
pozostałe strony

10 CPM

750x200** 190 zł 1900 zł 120 zł 1200 zł

300x470 140 zł 1400 zł 90 zł 900 zł

300x250 niedostępny niedostępny 50 zł 500 zł

Cennik banerów

**Baner 750x200 może być wyświetlony na stronie głównej maksymalnie 10000 razy na miesiąc.

Podane ceny są cenami netto.

1 CPM = 1000 wyświetleń

Indywidualna wycena reklamy na wybrane frazy kluczowe.

**10 CPM jest to ⅓ ilości odsłon w ciągu 1 miesiąca.

*CPM = 1000 wyświetleń



Artykuł będzie widoczny na stronie głównej przez 2 
tygodnie (około 15 tys. wyświetleń).

Artykułu umieszczonego w serwisie Drewno.pl nie 
usuwamy, jest on widoczny w działach powiązanych 

tematycznie i będzie dla Państwa pracował przez lata.

Artykuł zamieszczony na Drewno.pl dodatkowo może być 

dobrze pozycjonowany w wyszukiwarce Google.

Artykuł sponsorowany wysyłamy w newsletterze do ponad 

15000 użytkowników oraz publikujemy na naszej stronie na 
Facebooku (ponad 4000 obserwujących)

Sprawdź zapytania w Google:
Lazura

Postarzanie drewna

Artykuł sponsorowany

https://www.google.pl/
https://www.google.pl/


Świetne 
pozycjonowanie

Bardzo duża 
oglądalność

Największy niezależny katalog maszyn, 
urządzeń i narzędzi w Polsce. Oglądalność w 
ciągu miesiąca na poziomie 7000 odsłon! 
Świetne pozycjonowanie w wyszukiwarce 
Google! 

KATALOG
MASZYN I URZĄDZEŃ



Zaprezentuj się
z najlepszej strony.

GALERIA ZDJĘĆ

SPECYFIKACJA

DANE KONTAKTOWE

FILMY



200zł
Cena netto za  zamieszczenie jednego produktu  w katalogu na 1 rok

Firm w katalogu

6 000
wyświetleń miesięcznie

40

KATALOG
MASZYN I URZĄDZEŃ



Kontakt w sprawie reklamy na drewno.pl

Kamil Jabłoński

tel. +48 600 952 627

kamil@drewno.pl

ZAPRASZAMY DO
WSPÓŁPRACY


