
nowoczesny portal 

sportów wodnych

NOWY KURS NA INFORMACJĘ 

PREZENTACJA

• newsy
• morze i śródlądzie
• relacje z regat, wydarzeń

sportowych i kulturalnych
• testy i prezentacje
• edukacja i ekologia
• praktyczne poradniki
• porty i mariny
• rynkowe nowości



Szanowni Państwo,
W myśl tej maksymy mamy zaszczyt zaprosić Was na pokład 
nowego portalu dla wodniaków nowezagle.pl Pomimo złej 
aury i sztormów postanowiliśmy kontynuować nasz rejs życia, 
dzieląc się z Wami najnowszymi informacjami ze świata 
jachtingu i wymieniać doświadczeniami, prezentować 
rynkowe nowinki, najnowsze żaglowe i motorowe produkcje 
polskich i zagranicznych stoczni. Pokazywać ciekawe akweny, 
porty oraz relacjonować najważniejsze wydarzenia sportowe 
i kulturalne. Dołożymy wszelkich starań aby publikowane 
materiały były rzetelne, pomocne i ciekawe. Ufamy również, 
że będziecie wraz z nami współtworzyć ten nowy projekt, co 
nie tylko wzbogaci merytoryczną zawartość portalu, ale 
przyczyni się do rozwoju rynku i przyniesie wymierne korzyści 
biznesowe w postaci nowych kontaktów i kontraktów.

Christopher Sheldon

NASZA MISJA – NASZ POKŁAD
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ZESPÓŁ PROWADZĄCY
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Nowy projekt to również nowa oferta reklamowa.

Wy wiecie "dlaczego" , my wiemy "jak".

Nasz port przeznaczenia to w końcu wspólny sukces. 
Na bazie szaty portalu nowezagle.pl przygotowaliśmy wiele różnych 
wariantów współpracy. W zależności od specyfiki Waszej oferty, 
opracujemy kampanię na naszych łamach. Dobierzemy formę przekazu 
i terminy. Wzmocnimy przekaz poprzez social media i redakcyjne 
wsparcie. Opracujemy kreację, a całość dopasujemy do budżetu.

Oferujemy
• Advertorial (sponsorowany artykuł)
• Reklamy stałe w formacie display
• Publikacje testów i prezentacji jachtów (nowych i już wykonanych)
• Logotypy partnerskie i patronaty działów tematycznych
• Rozszerzone prezentacje dla przystani, szkół żeglarskich i firm 

czarterowych.Friedrich Nietzsche

OFERTA REKLAMOWA
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1. TOP-BOARD : Format 1920 x 240 px 3. HALF-PAGE : Format 400 x 750 px

2. BILLBOARD DOLNY : Format 1320 x 352 

4. BILLBOARD GÓRNY : Format 1320 x 352 px

REKLAMA: Formaty stałe DISPLAY – wizualizacja



Format VIDEO / Advertorial – wizualizacja 

5. Publikacja filmu promocyjnego dostarczonego przez klienta na głównej stronie portalu. Nasza 
redakcja oferuje również nagranie takiego materiału reklamowego i jego produkcję. Testy 
jednostek pływających, prezentacja nowości technicznych, wywiad okolicznościowy.
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6. Publikacja artykułu promocyjnego na głównej stronie portalu (advertorial – tekst, galeria zdjęć, logo i link na stronę) 
dostarczonego przez klienta. Nasza redakcja oferuje również napisanie takiego materiału.



Testy jednostek pływających – wizualizacja 

7. To szczególna forma dedykowana dla polskiego przemysłu jachtowego i przedstawicieli zagranicznych stoczni. Testy to obszerne 
artykuły szczegółowo analizujące i opisujące jednostki, z wykresami biegunowej i głośności pracy silnika, dużą galerią zdjęć i danymi 
technicznymi. Mogą być załączane również materiały video. Test wykonuje w całości grupa testowa portalu nowezagle.pl . 
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8. To nieco skromniejsza forma przedstawienia jachtu czy łodzi, ale nie mniej atrakcyjna z punktu 
widzenia promocji. Jest redagowana i składana na podstawie powierzonych redakcji materiałów. Artykuł nie 
wymaga fizycznego przeprowadzenia testu przez naszą grupę. Prezentacja zawiera wszystkie najistotniejsze 

informacje wraz z małą galerią zdjęć.

Prezentacje jednostek – wizualizacja
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TESTY I PREZENTACJE



SPISY: PORTY, MARINY, FIRMY CZARTEROWE - WIZUALIZACJA
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9. Nasz portal to również spisy portów, marin, firm czarterowych i szkoleniowych. Podstawowe informacje 
zawarte w tabelach są bezpłatne.  Istnieje jednak możliwość podpięcia adresu URL przenoszącego 

bezpośrednio do strony danej firmy czy miejsca.  



Blok Ogłoszeniowy- WIZUALIZACJA

10. nowezagle.pl,  na łamach strony głównej umieścił także BLOK OGŁOSZENIOWY w którym znajdują się reklamy i 
ogłoszenia w nieco uproszczonej wersji. Projekt przygotowujemy na bazie dostarczonych przez klienta materiałów. Anonsy 
mogą dotyczyć każdej branży czy usługi. W miarę możliwości będziemy je ustawiać w bloki tematyczne: Czartery, stocznie, 

osprzęt, wyposażenie itd. Każda publikowana tutaj reklama przenosi automatycznie po kliknięciu na stronę firmy. 
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Redakcja: +48 728 918 632
Biuro reklamy: +48 600 018 895

Carla Montero

Nowoczesny portal dla wodniaków

ZAPRASZAMY
NA NASZ 
POKŁAD


