
OFERTA 

WSPÓŁPRACY
Portalu Lechia.net



O PORTALU

Portal Lechia.net to niezależny portal 

informacyjny poświęcony 

ekstraklasowemu klubowi piłkarskiemu 

Lechia Gdańsk. Od 2003  roku tworzą go 

młodzi i utalentowani dziennikarze 

sportowi, sympatycy Lechii Gdańsk, 

lokalni społecznicy. Portal Lechia.net jest
jednym z największych tego typu portali 

w Polsce. 

160 000 
unikalnych odbiorców Portalu w miesiącu

45,8 tyś.
odbiorców na Facebook’u

10,3 tyś.
odbiorców na Instragramie

9,1 tyś.
subskrybujących nasz kanał na Youtube



CO NAS WYRÓŻNIA

szybkość działania – o wszystkim informujemy 

błyskawicznie 

pasja – piszemy o tym, na czym się 

znamy i co kochamy 

zaufanie czytelników – cieszymy się dużym 

zaufaniem sympatyków i kibiców Lechii

stała liczba czytelników



NASZ CELE

Chcemy docierać do szerokiego grona kibiców i sympatyków Lechii 

Gdańsk z aktualnymi i rzetelnymi informacjami na temat Klubu, Akademii 

oraz społeczności kibiców. 

inwestujemy w nowoczesny sprzęt audio i wideo. W przyszłości 

chcemy stworzyć własne studio Lechia.net TV. Najbliższy cel to 

zakup miksera do streamingu

stawiamy na rozwój młodych osób, które swoją przyszłość 

zawodową wiążą z pracą w mediach

kierujemy się wysokimi standardami etycznymi, cenimy sobie 

niezależność



KORZYŚCI ZE WSPÓŁPRACY

WARTOŚCIOWA 

GRUPA DOCELOWA

Współpraca z Portalem Lechia.net to konkretne i wymierne korzyści

KOMPLEKSOWA 

INFORMACJA ZWROTNA

SZEROKI ZASIĘG 

INFORMACJI O MARCE

Dopasowana do segmentu 
usług partnera

Raport na zakończenie 
kampanii

Promocja różnorodnymi 
kanałami komunikacji



NASI ODBIORCY



KANAŁY KOMUNIKACJI

Strona internetowa 

Lechia.net

Social media

Oddajemy do Państwa 

dyspozycji naszą stronę 

www oraz kanały na TT, 

FB, IG oraz YouTube. 

Jesteśmy w stanie 

dostosować naszą ofertę 

do celów kampanii, które 

wyznacza partner. Poniżej 

prezentujemy niektóre 

formy współpracy.  



Ekspozycja Państwa marki

STRONA GŁÓWNA

G1 (700x100)grafika przy 

logo Portalu

G2 (maks. 1080x100) grafika 

wyświetlana rotacyjnie z 

innymi reklamodawcami 

(maks. 3)

Stała obecność 24h na 

stronie głównej 

Lechia.net



Ekspozycja Państwa marki

STRONA GŁÓWNA – pozostałe 
wiadomości 

G3 (300x300) grafika nad 

wynikami kolejki, obok listy 

wiadomości (kolumna)

G4 (maks. 730x180) grafika 

rotacyjna z innymi 

reklamodawcami (maks. 3)

Stała obecność 24h na 

stronie głównej 

Lechia.net

W rozliczeniach 

przyjmujemy model 

flat fee
(stała opłata za ustalony 

okres emisji reklamy np. za 

tydzień/miesiąc)



Ekspozycja Państwa marki

PODSTRONA ARTYKUŁU

P1 (700x100) grafika obok 

logo Portalu

P2 (maks. 1080x100) grafika

rotacyjna z innymi 

reklamodawcami (maks. 3)

P3 (300x300) grafika 

w kolumnie

Stała obecność 24h na 

podstronie Lechia.net



Ekspozycja Państwa marki

MATERIALY WIDEO- YOUTUBE

T1(1080x1920) grafika

wyświetlana (do 2s)przed 

materiałem wideo + logo na 

tablicy końcowej 

T2(maks. 200x1900)grafika 

wyświetlana dwukrotnie w 

trakcie materiału wideo przez 

ustalony czas 



Ekspozycja Państwa marki

INSTAGRAM - POSTY

I1a(300x300) post 

sponsorowany z materiałem 

wideo/grafiką na Instagramie

I1b(300x300) grafika na końcu 

galerii zdjęć

lub/oraz



Z chęcią przygotujemy dla Państwa niestandardowe formaty 

reklamowe oraz inne działania, dzięki którym na pewno Państwa marka 

zostanie zauważona. 

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt. 

+48 504-868-043

reklama@lechia.net

Zapraszamy do kontaktu


