
Na portalu kosmetycznym można
znaleźć aktualności z kraju i ze świata,
a poza tym ciekawe artykuły 
o aktualnych trendach i nowinkach 
z zakresu branży. Za jego pomocą
poznasz kosmetyczne nowości
produktowe i technologiczne, a także
dowiesz się co słychać w branży.

Portal stanowi też doskonałą
platformę promocji w formie artykułu
sponsorowanego lub bannera.

aktualności branżowe,
zmiany legislacyjne,
nowinki technologiczne, produktowe 

inne ciekawostki branżowe i wiele
więcej.

Portal zbiera i przekazuje najważniejsze
informacje dotyczące przemysłu
farmaceutycznego, a w tym:

i surowcowe,

Portal stanowi też doskonałą platformę
promocji w formie artykułu
sponsorowanego lub bannera.

PORTAL
B R A N Ż Y  F A R M A C E U T Y C Z N E J

PORTAL
B R A N Ż Y  K O S M E T Y C Z N E J

http://przemyslkosmetyczny.pl/
http://przemyslfarmaceutyczny.pl/
http://przemyslkosmetyczny.pl/
http://przemyslfarmaceutyczny.pl/


Do kogo trafiamy?

dyrektorzy zakładów produkcyjnych,
szefowie działów R&D, specjaliści ds.

utrzymania ruchu, technolodzy,
szefowie działów produkcji i

laboratoriów, dyrektorzy ds. sprzedaży i
marketingu, decydenci w działach
zakupów, przedstawiciele instytucji,
uczelni wyższych, firmy z otoczenia

branży, a także osoby prywatne.

Chcesz dotrzeć ze swoją ofertą do producentów
leków bądź kosmetyków? Jesteś w dobrym

miejscu! Nasz portal jest dla Ciebie!

Odbiorcami naszych portali są zakłady kosmetyczne i farmaceutyczne!
Odwiedź nasze portale branżowe i bądź w kontakcie z branżą 

kosmetyczną i farmaceutyczną:

Portal to doskonała szansa na
promocję Twojej marki!

Promocja na łamach portali to idealny
sposób na dotarcie ze swoją ofertą do

producentów leków i kosmetyków.

przemyslfarmaceutyczny.plprzemyslkosmetyczny.pl

http://przemyslfarmaceutyczny.pl/
http://przemyslkosmetyczny.pl/
http://przemyslfarmaceutyczny.pl/
http://przemyslkosmetyczny.pl/
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TOPLAYER
 

Reklama wykonana na
przeźroczystej warstwie

nałożonej na okno
przeglądarki. Top layer

emitowany jest raz na wizytę
(sesję przeglądarki)

maksymalna wielkość
960 x 600 PX

 
500 zł netto/miesiąc

NEWS
 

Przesyłanie informacji
prasowej o najnowszym

produkcie lub wydarzeniu 
z działalności firmy należącej

do branży kosmetycznej.
Redakcja zastrzega sobie
prawo do publikacji tylko

niektórych Newsów 
 

BEZPŁATNIE

ARTYKUŁ TECHNICZNY
 

Prezentacja artykułu
merytorycznego o

charakterze badawczym,
analitycznym lub

technicznym omawiającego
istotne problemy
występujące na

poszczególnych etapach
produkcji kosmetyków.

 
Teksty praktyczne poparte
przykładami z działalności

zakładów: propozycje
rozwiązań a także najnowsze

trendy i perspektywy w
przemyśle kosmetycznym.

Materiały nie mogą zawierać
elementów sponsorowanych.

Aby wyróżnić artykuł w
sliderze na górze strony,
prosimy dołączyć zdjęcie

750 x 330 px
 

Bezpłatnie
 

Artykuły sponsorowane
publikowane są odpłatnie

500 zł netto

MUST HAVE
 

Prezentacja 3 wybranych
produktów z oferty danej

firmy. Opisy prezentowane są
po kliknięciu w zdjęcie lub

nazwę produktu.
Objętość tekstu do 10 tysięcy
znaków. Po okresie płatności,

emisja artykułów w
aktualnościach. Maksymalna

Ilość zdjęć w opisie – 3 
 

400 zł netto/miesiąc

WPIS DO KATALOGU
 

Zawiera opis firmy, dane
kontaktowe, logo oraz 4

zdjęcia. Wpis przypisany do
wybranych kategorii w

katalogu.
 

BEZPŁATNIE
 

WYRÓŻNIENIE WPISU
 

Przez okres 3 miesięcy na
stronie głównej katalogu firm.

Opcja dostępna dla 3 firm.
 

400 zł netto/3 miesiące

BANNER GŁÓWNY
1140 max x 170 px

1300 zł netto/miesiąc

BANNER I
750 x 150 px

900 zł netto/miesiąc

BANNER II
750 x 150 px

650 zł netto/miesiąc

BANNER III
750 x 150 px

400 zł netto/miesiąc

BANNER BOCZNY
360 x 400 max px

400 zł netto/miesiąc
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Reklama wykonana na
przeźroczystej warstwie

nałożonej na okno
przeglądarki. Top layer

emitowany jest raz na wizytę
(sesję przeglądarki)

maksymalna wielkość
960 x 600 PX

 
500 zł netto/miesiąc

NEWS
 

Przesyłanie informacji
prasowej o najnowszym

produkcie lub wydarzeniu z
działalności firmy należącej
do branży Farmaceutycznej.

Redakcja zastrzega sobie
prawo do publikacji tylko

niektórych Newsów 
 

BEZPŁATNIE

MUST HAVE
 

Prezentacja 3 wybranych
produktów z oferty danej

firmy. Opisy prezentowane są
po kliknięciu w zdjęcie lub

nazwę produktu.
Objętość tekstu do 10 tysięcy
znaków. Po okresie płatności,

emisja artykułów w
aktualnościach. Maksymalna

Ilość zdjęć w opisie – 3 
 

400 zł / tydzień

ARTYKUŁ TECHNICZNY
 

Prezentacja artykułu
merytorycznego o

charakterze badawczym,
analitycznym lub

technicznym omawiającego
istotne problemy
występujące na

poszczególnych etapach
produkcji leków.

 
Teksty praktyczne poparte
przykładami z działalności

zakładów: propozycje
rozwiązań a także najnowsze

trendy i perspektywy w
przemyśle farmaceutycznym.

 
Materiały nie mogą zawierać
elementów sponsorowanych,

aby wyróżnić artykuł w
sliderze na górze strony,
prosimy dołączyć zdjęcie

750 x 330 PX
 

Bezpłatnie
 

Artykuły sponsorowane
publikowane są odpłatnie

500 zł netto/miesiąc

WPIS DO KATALOGU
 

Zawiera opis firmy, dane
kontaktowe, logo oraz 4

zdjęcia. Wpis przypisany do
wybranych kategorii w

katalogu
 

BEZPŁATNIE
 

WYRÓŻNIENIE WPISU
 

Przez okres 6 miesięcy na
stronie głównej katalogu firm.

Opcja dostępna dla 3 firm
 

400 zł netto/6 miesięcy

TARGI BRANŻOWE
 

Dołączenie informacji o
targach, szkoleniach,

konferencjach dla branży
farmaceutycznej w postaci

podlinkowanej grafiki o
wymiarach

360 x max 400 PX 
 

250 zł za dodanie
wydarzenia

PRODUKT TYGODNIA
 

Prezentacja produktu na
stronie portalu wraz z grafiką
(180 x 155 PX) oraz  tytułem
(do 55 znaków ze spacjami)

Grafika oraz tytuł
podlinkowane są do artykułu

(do 10 000 znaków) 
 

200 zł za
tygodniową emisję

BANNER I
750 x 150 px

900 zł netto/miesiąc

BANNER II
750 x 150 px

650 zł netto/miesiąc

BANNER III
750 x 150 px

400 zł netto/miesiąc

BANNER GŁÓWNY

1140 x 170 max px
1300 zł netto/miesiąc

BANNER BOCZNY

360 x 400 max px
400 zł netto/miesiąc


