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Ten dokument opisuje ofertę reklamową serwisu Kosmonauta.net, który jest częścią firmy
Kosmonauta.net sp. z o.o. Zapraszamy do współpracy!
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CO TO JEST KOSMONAUTA.NET?
Kosmonauta.net (www.kosmonauta.net) to największy polskojęzyczny serwis związany z
astronautyką, technologiami kosmicznymi, badaniami Wszechświata oraz rozwojem sektora
kosmicznego na całym świecie, ze szczególnym uwzględnieniem Europy i Polski.
Działalność strony www.kosmonauta.net prowadzona jest w ramach aktywności firmy
Kosmonauta.net sp. z o.o., której założyciele postawili sobie za cel wykreowanie
unikalnego w polskim Internecie serwisu informacyjnego, posiadającego szereg
wyjątkowych cech.
Oprócz rozwoju strony www.kosmonauta.net firma Kosmonauta.net sp. z o.o. realizuje
szereg zaawansowanych usług dla sektora kosmicznego. Więcej na temat tych działań można
dowiedzieć się na stronie biznesowej firmy biz.kosmonauta.net.

email: kontakt@kosmonauta.net
telefon: (+48) 502173888
ISSN 20814410

ZESPÓŁ KOSMONAUTA.NET

Aktualnie w zespole serwisu Kosmonauta.net jest aktywnych około 20 stałych i gościnnych
autorów, także z zagranicy. Autorzy artykułów serwisu Kosmonauta.net to w większości
osoby po studiach magisterskich lub doktoranckich. Niektórzy prowadzą działalność
naukową w różnych dziedzinach i publikują wyniki w renomowanych czasopismach. W
przeszłości niektórzy z autorów serwisu Kosmonauta.net brali udział w małych projektach
edukacyjnych związanych z Europejską Agencją Kosmiczną.
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STATYSTYKI
Od momentu powstania (styczeń 2009) każdego dnia publikujemy kilka wysokiej jakości
artykułów. Łączna liczba opublikowanych tekstów przekroczyła pięć tysięcy na początku
lutego 2013 roku. Jest to największa liczba opublikowanych artykułów na tematy związane z
sektorem kosmicznym spośród wszystkich polskojęzycznych stron, jakie kiedykolwiek
funkcjonowały w Internecie.
Aktualnie serwis Kosmonauta.net jest odwiedzany przez 5055 tysięcy unikalnych gości
miesięcznie. Ta wartość systematycznie rośnie w tempie kilkudziesięciu procent rocznie.
Wielu gości strony Kosmonauta.net pochodzi z Polski, z dużych miast, przeważnie jest w
wieku 2040 lat. Są to studenci, inżynierowie, naukowcy, kadra zarządzająca oraz
przedstawiciele władz lokalnych i państwowych.
Od października 2012 roku serwis Kosmonauta.net funkcjonuje w wersji „3.0”, która
m.in. posiada oddzielną anglojęzyczną stronę, informującą o wydarzeniach z polskiego
sektora kosmicznego. Jest to jedyna tego typu strona w języku angielskim, informująca o
polskim sektorze kosmicznym. Goście tej strony pochodzą z całego świata, z przewagą
internautów z Europy oraz USA. Aktualnie anglojęzyczna strona serwisu Kosmonauta.net
jest odwiedzana przez około 5 tysięcy unikalnych gości miesięcznie.

CECHY UNIKALNE
Serwis Kosmonauta.net nie ogranicza swojej działalności jedynie do prostego tłumaczenia
zagranicznych wiadomości, często dodajemy komentarz redakcyjny, tworzymy własne
raporty i zestawienia. Aktywnie wspieramy również ważne inicjatywy, wykraczając poza
ramy Internetu. Najbardziej znane akcje serwisu Kosmonauta.net to:
 udział w akcji „Polska w ESA” (czerwiec 2012),
 raport „Polska w ESA – opinie środowisk politycznych” (październik 2011),
 udział w akcji „Polski udział w projekcie ESMO” (lutymarzec 2010),
 własne małe projekty, m.in. misje stratosferyczne „Hevelius”,
 obecność na konferencjach i warsztatach związanych z sektorem kosmicznym:
Kosmonauta.net jest jednym z niewielu polskich podmiotów regularnie
przedstawiającym wyniki swoich prac na Międzynarodowym Kongresie
Astronautycznym (IAC).
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ISSN 20814410

Kosmonauta.net ściśle współpracuje z polską społecznością astronautyczną, m.in. poprzez
Polskie Forum Astronautyczne (powstałe w lipcu 2010 roku, aktualnie 50 tysięcy
postów).
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OFERTA SERWISU
KOSMONAUTA.NET
Aktualnie oferujemy następujące tryby współpracy:
1. Reklama na stronie www.kosmonauta.net,
2. Artykuły na stronie www.kosmonauta.net, w tym darmowe profile działalności,
3. Reklama/informacja na ulotkach i prezentacjach związanych z serwisem
Kosmonauta.net,
4. Reklama/informacja w raportach i innych dedykowanych publikacjach związanych
z serwisem Kosmonauta.net,
5. Artykuły na zamówienie dla innych wydawnictw, na wyłączność,
6. Wsparcie przy projektach realizowanych przez Kosmonauta.net sp. z o.o.,
7. Inne usługi, realizowane w ramach działalności firmy Kosmonauta.net sp. z o.o.,
także niezwiązane ze stroną www.kosmonauta.net.

1. REKLAMA NA STRONIE
WWW.KOSMONAUTA.NET
Aktualnie oferujemy cztery następujące miejsca reklamowe:
 Banner 1: banner na górze strony serwisu Kosmonauta.net, o wymiarach 468x60
pikseli,
 Banner 2: banner w formie "medium rectangle" po prawej stronie serwisu
Kosmonauta.net, o wymiarach 300x250 pikseli,
 Banner 3: bannery wewnątrz artykułów serwisu Kosmonauta.net, o wymiarach
468x60 pikseli,
 Banner 4: bannery w formie "skyscrapper" po prawej stronie serwisu
Kosmonauta.net, o wymiarach 120x600 pikseli.

email: kontakt@kosmonauta.net
telefon: (+48) 502173888
ISSN 20814410

Grafiki na następnej stronie prezentują umiejscowienie poszczególnych bannerów. Położenie
Bannera 3 może być nieco odmienne, w zależności od ułożenia tekstu. Banner 3, może być
także umieszczony na końcu artykułu, w przypadku większego zainteresowania tym typem
reklamy.
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Strona główna serwisu Kosmonauta.net, prezentująca 2 dostępne typy bannerów
(Banner 1 i Banner 2). Banner 4 jest położony poniżej bannerów 2.

Strona artykułu serwisu Kosmonauta.net, prezentująca trzy możliwe typy bannerów.
Banner 3 jest widoczny tylko wewnątrz artykułów – Bannery 1, 2 i 4 są widoczne na
wszystkich stronach serwisu Kosmonauta.net.
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Ze wszystkich bannerów jedynie Banner 3 nie jest widoczny na stronie głównej i na stronach
ze spisami artykułów. Banner 3 jest umieszczany jedynie wewnątrz artykułów za wyjątkiem
artykułów sponsorowanych, opisanych w punkcie 2. tej oferty.
Nazwa

Maksymalna
wielkość (pix)

Maksymalna
wielkość (kb)

Banner 1

468x60

< 30 kb

1050

Banner 2

300x250

< 50 kb

600

Banner 3

468x60

< 30 kb

600

Banner 4

120x600

< 50 kb

450

Cena netto
(PLN) / msc

Podane ceny są cenami netto. Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT. Ceny aktualne
do momentu publikacji następnej wersji oferty reklamowej serwisu Kosmonauta.net.

Zasady publikacji
Nie dopuszczamy reklam sprzecznych z prawem oraz pornograficznych. Po zakończeniu
kampanii reklamowej, reklamodawca otrzyma statystyki kliknięć na bannery. W chwili
obecnej nie oferujemy dostępu do statystyk online.
W przypadku krótkich kampanii reklamowych wymagamy przedpłaty w całości na konto
serwisu Kosmonauta.net. Nie jest możliwe wcześniejsze zrezygnowanie z reklamy i zwrot
różnicy kosztów.

email: kontakt@kosmonauta.net
telefon: (+48) 502173888
ISSN 20814410

W przypadku inicjatyw oraz projektów społecznych/amatorskich istnieje możliwość
darmowego umieszczenia bannerów na naszej stronie internetowej – zainteresowane
podmioty prosimy o kontakt.
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2. ARTYKUŁY NA STRONIE
WWW.KOSMONAUTA.NET,
W TYM DARMOWE PROFILE
DZIAŁALNOŚCI

Oprócz form reklamowych opisanych powyżej możliwa jest także publikacja artykułów na
stronie www.kosmonauta.net. Jest to oferta skierowana wyłącznie do firm z sektora
kosmicznego i astronomicznego lub firm planujących rozpoczęcie działalności w tej branży.
Szczególny rodzaj artykułu tego typu to darmowy profil działalności, który nie wymaga
żadnych opłat.
Cena artykułu zaczyna się od 200 zł netto. Maksymalna długość artykułu to około 1000
słów. Do artykułu można dołączyć maksymalnie 5 zdjęć/grafik o wielkości nie
przekraczającej 750x600 pikseli (umieszczone wewnątrz galerii artykułu) lub do 550x500
pikseli (osadzone wewnątrz tekstu artykułu) i mniejszych od 100 kb. W przypadku bardziej
rozbudowanych artykułów nastąpi negocjacja ceny.
Parametry darmowego profilu działalności
Każdej firmie przysługuje jeden darmowy profil działalności, nie wiążący się z żadnymi
zobowiązaniami na rzecz serwisu Kosmonauta.net. Ten profil powinien posiadać długość
maksymalną około 600 słów oraz do 3 grafik/zdjęć o wielkości do 750x600 pikseli,
mniejszych od 100 kb, które byłyby umieszczone w galerii artykułu. Redakcja serwisu
Kosmonauta.net zastrzega sobie prawo do drobnych modyfikacji tekstu profilu (do
późniejszej akceptacji). Każda firma ma prawo do modyfikacji profilu działalności, nie
częściej jednak niż raz do roku.

3. REKLAMA / INFORMACJA NA
ULOTKACH I PREZENTACJACH
ZWIĄZANYCH Z SERWISEM
KOSMONAUTA.NET

Równolegle z reklamami na stronie serwisu Kosmonauta.net oferujemy zamieszczenie reklamy
lub informacji na naszych ulotkach i prezentacjach. W 2013 roku przedstawiciele serwisu
Kosmonauta.net będą obecni na różnych wydarzeniach, zarówno popularnonaukowych, jak i
profesjonalnych branżowych. Serwis Kosmonauta.net co roku dystrybuuje przynajmniej kilka
tysięcy ulotek dotyczących sektora kosmicznego, wydarzeń w Polsce oraz strony
www.kosmonauta.net.

email: kontakt@kosmonauta.net
telefon: (+48) 502173888
ISSN 20814410

Przedstawiciele serwisu Kosmonauta.net biorą także udział w branżowych konferencjach i
warsztatach dotyczących sektora kosmicznego, rozwoju technologii i badań naukowych.
Ceny za (niewyłączną) reklamę na ulotkach serwisu Kosmonauta.net zaczynają się od
1500 zł netto za 2500 sztuk. W przypadku zainteresowania innymi formami reklamy prosimy
o kontakt.
Zainteresowane podmioty zapraszamy do kontaktu poprzez email kontakt@kosmonauta.net.
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4. REKLAMA / INFORMACJA W
RAPORTACH I INNYCH
DEDYKOWANYCH PUBLIKACJACH
ZWIĄZANYCH Z SERWISEM
KOSMONAUTA.NET

Serwis Kosmonauta.net publikuje różne dokumenty na temat sektora kosmicznego. Często są
to ogólnodostępne raporty związane z rozwojem polskiego sektora kosmicznego.
Przykładowy raport serwisu Kosmonauta.net to „Polska w ESA – opinie środowisk
politycznych”, opublikowany w październiku 2011 roku. Raport był wynikiem
sześciomiesięcznej pracy zespołu serwisu Kosmonauta.net i był jednym z niewielu ówcześnie
publicznie dostępnych dokumentów dotyczących politycznych kwestii wejścia Polski do
Europejskiej Agencji Kosmicznej. Raport został pozytywnie skomentowany przez kilka
ogólnopolskich serwisów informacyjnych.
Ceny za (niewyłączną) reklamę wewnątrz raportów serwisu Kosmonauta.net zaczynają
się od 2250 zł netto.
Zainteresowane podmioty zapraszamy do kontaktu poprzez email kontakt@kosmonauta.net

5.ARTYKUŁY NA ZAMÓWIENIE
DLA INNYCH WYDAWNICTW, NA
WYŁĄCZNOŚĆ

Serwis Kosmonauta.net realizuje także dedykowane i wyłączne artykuły dla innych
wydawnictw lub inicjatyw. Tematy, o których piszemy, to: szeroko rozumiana astronautyka –
od kwestii technicznych po rozwój sektora kosmicznego w Polsce – oraz astronomia – od
amatorskiej po zaawansowane badania Wszechświata.
Zainteresowane podmioty zapraszamy do kontaktu poprzez email kontakt@kosmonauta.net.

6. WSPARCIE PRZY PROJEKTACH
REALIZOWANYCH PRZEZ
KOSMONAUTA.NET SP. Z O.O.

email: kontakt@kosmonauta.net
telefon: (+48) 502173888
ISSN 20814410

Od stycznia 2012 roku działalność serwisu www.kosmonauta.net odbywa się w ramach
aktywności firmy Kosmonauta.net sp. z o.o., która realizuje dedykowane projekty związane z
sektorem kosmicznym.
Istnieje kilka możliwości wsparcia i nawiązania współpracy przy projektach realizowanych
przez Kosmonauta.net sp. z o.o. Aktualnie (początek 2013 roku) firma zarządza projektem
misji stratosferycznych „Hevelius”. Pomiędzy kwietniem 2011 a listopadem 2012 roku
odbyły się trzy misje w ramach tego projektu i obecnie trwają wstępne przygotowania do
czwartej wyprawy.
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Możliwe są następujące formy współpracy:
 wsparcie sprzętowe, w zamian za logo na gondoli, plakatach i prezentacjach
związanych z misją oraz informacje wewnątrz artykułów publikowanych na łamach
serwisu Kosmonauta.net.
 częściowe wsparcie finansowe projektu (np. 25% spodziewanych całkowitych
kosztów), w zamian za logo na gondoli, plakatach i prezentacjach związanych z
misją oraz informacje wewnątrz artykułów publikowanych na łamach serwisu
Kosmonauta.net.
 sponsoring tytularny – całkowite wsparcie finansowe projektu, w zamian za
powyżej opisane kwestie i prawo do oficjalnej nazwy misji.

Zdjęcie wykonane podczas misji Hevelius 3 w listopadzie 2012 roku. W momencie
wykonania tego zdjęcia sprzęt znajdował się w stratosferze, na wysokości około 30 km.
Start był transmitowany "na żywo" przez kilka stacji telewizyjnych i radiowych.

7. INNE USŁUGI, REALIZOWANE W
RAMACH DZIAŁALNOŚCI
KOSMONAUTA.NET SP. Z O.O.,
TAKŻE NIEZWIĄZANE ZE STRONĄ
WWW.KOSMONAUTA.NET

email: kontakt@kosmonauta.net
telefon: (+48) 502173888
ISSN 20814410

Aktualnie około 30% działań firmy Kosmonauta.net sp. z o.o. dotyczy strony
www.kosmonauta.net. Pozostała część działalności to zaawansowane usługi inżynieryjne,
doradcze, informacyjne, typu B2B czy prawne (realizowane przez zewnętrzną kancelarię) dla
indywidualnych klientów komercyjnych oraz instytucjonalnych z Polski i zagranicy.
W celu uzyskania dalszych informacji zapraszamy na stronę biznesową biz.kosmonauta.net lub
do kontaktu telefonicznego albo za pośrednictwem adresu email kontakt@kosmonauta.net
albo też do odpowiednich przedstawicieli Kosmonauta.net sp. z o.o. (adresy i numery tel.
podane na następnej stronie).
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KONTAKT
Zapraszamy do kontaktu:
 ogólny email: kontakt@kosmonauta.net
 reklama: Maciej Mickiewicz, tel +48502173888,
email: maciej.mickiewicz@kosmonauta.net
 kwestie biznesowe: Krzysztof Kanawka, tel +48607160640,
email: krzysztof.kanawka@kosmonauta.net

email: kontakt@kosmonauta.net
telefon: (+48) 502173888
ISSN 20814410

Zapraszamy do współpracy!
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