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Szanowni Państwo, 

Przedstawiamy ofertę na zakup przestrzeni reklamowej oraz publikację materiałów 

marketingowych lub dedykowanych artykułów na portalu KOSMONAUTA.net. 

 

Portal KOSMONAUTA.net istnieje od 2009 roku. Zamieszczamy na nim informacje dotyczące 

wydarzeń i osiągnięć światowego sektora kosmicznego, nowych odkryć, innowacyjnych technologii 

kosmicznych, badań naukowych, astronomii, nawigacji, łączności satelitarnej, obserwacji Ziemi 

i kosmosu, oraz wielu innych.  

 

KOSMONAUTA.net to: 

• największy portal informacyjny w Polsce dotyczący tematyki kosmicznej; 

• medium o bardzo ściśle określonej specjalistycznej grupie docelowej, przede wszystkim 

absolwentów studiów technicznych i nauk ścisłych, pracowników sektora kosmicznego oraz 

miłośników badań kosmicznych; 

• ponad 575 000 sesji łącznie oraz ponad 210 000 rzeczywistych użytkowników (ang. real users) 

- pomiędzy 20 stycznia 2018 r. a 20 stycznia 2019 r.; 

• dominujący czytelnicy w wieku 18-34 lata (ponad połowa); 

• średnio 87 000 odsłon artykułów miesięcznie! 

• ponad 9 000 artykułów od stycznia 2009 roku; 

• aktualnie średnio 2 nowe artykuły na dzień; 

• duża grupa fanów na Facebooku - ponad 8 600 osób; 

• grupa śledzących konto Kosmonauta.net na Twitterze - ponad 900 osób; 

• sekcja anglojęzyczna; 

 

KOSMONAUTA.net to także: 

• portal będący partnerem medialnym Międzynarodowej Federacji Astronautycznej (IAF); 

• portal posiada numer ISSN 2081-4410; 

• największe w kraju forum astronautyczne (Polskie Forum Astronautyczne). 

  

https://www.facebook.com/Kosmonauta.net/
https://twitter.com/kosmonauta_net
file:///C:/Users/micha_000/Desktop/Oferta%20Kosmo/forum.kosmonauta.net
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Portal KOSMONAUTA.net ma 

grupę wiernych czytelników,  

których grono stale się powiększa. 

 

 

 

 

 

 

 

Około 90% czytelników portalu 

loguje się z Polski. Zauważalna jest 

również grupa czytelników z 

Wielkiej Brytanii, Niemiec i USA.

  

 

 

 

 

 

 

Liczba fanów serwisu na 

Facebooku wzrosła niemal 

dwukrotnie w ciągu ostatnich 

dwóch lat. 
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Opcja I - artykuły dedykowane na portalu KOSMONAUTA.net 

• Wariant I - jednorazowa publikacja materiałów tekstowo-graficznych przekazanych przez 

klienta w formie artykułu. W cenę usługi publikacji wliczona jest korekta edycyjna artykułu - 

cena od 400 zł netto. 

• Wariant II - zlecenie napisania artykułu przez redaktorów KOSMONAUTA.net na temat 

wskazany przez klienta oraz jego publikacja - cena od 500 zł netto. 

 
W obu wariantach jako jeden artykuł rozumiany jest tekst zawierający do 3000 znaków i do 5 

grafik (do 300 KB każda). Koszt publikacji artykułu obejmującego większą liczbę znaków lub grafik, 

a także publikacje w części anglojęzycznej, uzgadniany jest indywidualnie. W obu wariantach 

zamieszczamy link do publikacji również na naszych kanałach social media (Facebook oraz Twitter).  

 

Opcja II - miejsce reklamowe na portalu KOSMONAUTA.net 

Reklamy w formie banera reklamowego o wymiarach 250 x 100 pikseli na stronie głównej oraz 

banera reklamowego o wymiarach 325 x 230 pikseli przy każdym z artykułów. Do dyspozycji 

reklamodawców są nie więcej niż 4 miejsca na banery. Banery wyświetlają się przez cały miesiąc 

(lub w czasie określonym przez klienta), a ich cena zależy od lokalizacji banera: 

• Wariant I - miejsce reklamowe na stronie głównej - cena od 1000 zł netto miesięcznie; 

• Wariant II - miejsce reklamowe na stronie artykułu - cena od 800 zł netto miesięcznie. 

Więcej informacji o rozmieszczeniu banerów w dalszej części oferty. 

 

Opcja III - Partner KOSMONAUTA.net 

Istnieje możliwość wykupienia tytułu “Wyłącznego Partnera portalu KOSMONAUTA.net”.  

Korzyści są następujące: 

• Na portalu wyświetlają się wyłącznie banery reklamowe Partnera; 

• Partner zyskuje możliwość publikacji dwóch artykułów w miesiącu. 

Cena pakietu wynosi od 5000 zł netto miesięcznie. 
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Przykładowe rozmieszczenie bannerów 

reklamowych na portalu KOSMONAUTA.net 

widoczne jest na ilustracjach. 

 

Nie jest planowane umieszczanie banerów 

reklamowych w żadnych innych miejscach 

serwisu, ani zwiększanie liczby partnerów 

portalu powyżej czterech. 

 

 

 

 

▲ Strona główna, rozmieszczenie 

banerów (250 x 100). 

 

 

 

◄ Strona artykułu, rozmieszczenie 

banerów (325 x 230). 
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Jesteśmy otwarci na nowe formy współpracy. Masz ciekawą propozycję – napisz do nas. 

 

Chętnie przygotujemy ofertę indywidualną zgodną z Państwa oczekiwaniami. 

Więcej informacji, propozycji rozmieszczenia bannerów reklamowych oraz 

statystyk portalu KOSMONAUTA.net możemy przesłać na życzenie. 

 

Możliwe są również następujące formy współpracy: 

• ogłoszenia o pracę - wśród czytelników KOSMONAUTA.net można znaleźć wiele osób 

w wykształceniem inżynieryjnym czy informatycznym; 

• udział redaktora KOSMONAUTA.net w wydarzeniu organizowanym przez klienta  

oraz sporządzenie i publikacja na portalu relacji z wydarzenia wraz z dokumentacją 

fotograficzną; 

• recenzje książek i filmów o tematyce astronautycznej i pokrewnej; 

• objęcie przez KOSMONAUTA.net  patronatu medialnego nad wydarzeniem; 

• sporządzanie szczegółowych raportów o tematyce związanej z kosmosem (polityka, 

ekonomia, najnowsze trendy technologiczne) na wyłączny użytek zamawiającego. 

 

Materiały publikowane, ogłoszenia i reklamy nie mogą być sprzeczne z prawem lub 

zasadami współżycia społecznego. Redakcja KOSMONAUTA.net ma prawo odmówić 

zamieszczenia ogłoszenia i reklamy, jeżeli ich treść lub forma jest sprzeczna z tematyką 

portalu bądź charakterem dotychczasowych publikacji. 

 

 

 

 

 
Dokument ten nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.
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al. Grunwaldzka 472 

80-309 Gdańsk 

Numer KRS: 0000409479 

tel.: +48 502 173 888 

 

Kontakt w sprawach dotyczących współpracy z KOSMONAUTA.net: 

 

dr Michał MOROZ 

michal.moroz@bluedotsolutions.eu 

tel: +48 730 914 314 
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