
 

 

 

 

 

  

 

 

  

Format 
okleiny 

Okres trwania 
kampanii 

Suma 
Kolumn 

Cena netto za kolumnę 
Wartość netto za  
wybrany format okleiny/Paczkomat 

4 kolumny 1 m - c 4 500,00 zł 2 000,00 zł 

Sampel Opis Cena jednostkowa netto / szt.* 

Waga do 100g. , suma wym. do 25cm 
Np. ulotki, broszury, gazetki, inne materiały 
marketingowe. Podlega indywidualnej wycenie 

Waga do 500g , suma wym. do 43 cm 
Np. butelka PET 500ml, opakowania zbiorcze 
produktów promocyjnych do 500g. 5,00zł 

Typ ekranu Format Cena jednostkowa* Czas trwania kampanii 

Powitalny Statyczny 100,00 zł 1 miesiąc  

Autoryzacyjny Statyczny 150,00 zł 1 miesiąc  

Pożegnalny Statyczny 100,00 zł 1 miesiąc  

 Umiejscowienie baneru 
Rozmiar  
baneru 

Rozmiar  
Mobile 

Waga 
Cena netto / 
Miesiąc 

Cena netto / 2 
Tygodnie 

Cena netto / 
Tydzień  

Strona Główna https://inpost.pl/ 750x350 750x350 200KB 120 000,00 zł 84 000,00 zł 48 000,00 zł 

Śledzenie Paczek 
https://inpost.pl/sledzenie-
przesylek 

1140x194 340x194 200KB 240 000,00 zł 168 000,00 zł 96 000,00 zł 

Znajdź 
Paczkomat 

https://inpost.pl/znajdz-
paczkomat 

1140x194 340x194 200KB 60 000,00 zł 42 000,00 zł 24 000,00 zł 

Manager Paczek https://manager.paczkomaty.pl 728x90 728x90 200KB 111 375,00 zł  77 962,50 zł 44 550,00 zł 

Oferta reklamowa InPost 

Okleina reklamowa na Paczkomatach 

W cenę wliczony jest druk, montaż i demontaż. Kreacja reklamowa oraz lista nośników wymaga potwierdzenia.  
Czas realizacji: 10 dni roboczych od momentu dostarczenia poprawnie przygotowanych plików do druku. 

* Cena jednostkowa uzależniona jest od ilości ekranów wybranych do kampanii. Przy zmniejszeniu ilości ekranów cena jednostkowa 
może ulec zmianie. Maksymalny czas emisji spotu: 7 sekund, możliwość pominięcia po 2 sekundach ( e. autoryzacyjny).  
Zmiana kreacji reklamowej podczas trwania wybranego terminu kampanii podlega indywidualnej wycenie.  
Czas realizacji - 3 dni robocze od momentu dostarczenia poprawnie przygotowanych plików do emisji. 
Dostępność nośników oraz kreacja reklamowa wymaga potwierdzenia InPost. 

Reklama online 

Ekrany 

Sampling 

* Cena jednostkowa uzależniona jest od ilości i właściwości fizycznych sampli oraz lokalizacji Paczkomatów biorących udział w 
kampanii. 
 

  Rabaty dla każdej z cen poszczególnych usług mogą być przyznane indywidualnie.  
 
* Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. 

 


