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             Forum „Waga Ciężka” powstało w grudniu 2004, od początku jego głównym celem było 
zebranie miłośników cięższej motoryzacji w jednym miejscu. Przez lata forum przechodziło wiele 
mniejszych lub większych zmian, ale jego główny cel i tematyka nie uległy nigdy zmianie. 
Nasze forum skupia wiele warstw użytkowników, począwszy od bardzo młodych ludzi, których 
marzeniem jest zostać kierowcą ciężarówki, po kierowców, mechaników, spedytorów, logistyków, 
drobniejszych czy większych przedsiębiorców.  

Oferujemy Państwu możliwość zareklamowania na łamach forum swojego produktu bądź usługi. 
Nikogo nie trzeba przekonywać o potencjale jaki niesie internet w dziedzinie reklamy, dlatego 
warto wykorzystać to medium w tym celu.  Poniżej skrócone statystyki forum z ostatniego okresu 
(wg. Google Analytics). Reklamodawcom oferujemy możliwość zapoznania się ze szczegółowymi 
statystykami witryny.

Przybliżone średnie aktualne dobowe statystyki:

Odwiedziny: 6 500

Unikalni użytkownicy: 4 800

Odsłony: 18 000

Dane za  rok 2017:

Odwiedziny: 1 245 190

Unikalni użytkownicy: 1 195 640

Odsłony: 6 075 008





1 - Billboard 750x100px, emitowany na WSZYSTKICH podstronach forum.

2 - Link reklamowy, o dowolnej treści do 15 znaków (nieco zwiększony limit znaków do 
ewentualnego ustalenia), kierujący do strony bądź podstrony wskazanej przez reklamodawcę. 
Emisja na WSZYSTKICH podstronach witryny.

3 - Podobnie jak w przypadku opcji nr 1 z tą różnicą, że billboard nie wchodzi w rotację z żadnymi 
innymi kampaniami.

Lp. Cena:

1 290,00 zł*

2 90,00 zł

3 290,00 zł

Ceny netto za 1 miesiąc

* - Cena za emisję reklamy rotacyjnie w proporcji maksymalnie 1:2 z reklamą pochodzącą z innej 
kampanii.

Poza tym, oferujemy Państwu możliwość wykupienia tematu sponsorowanego w dowolnym 
dziale (w zależności od branży i grupy do której chcą Państwo dotrzeć). Temat sponsorowany 
znajduje się zawsze u samej góry listy wątków w danym dziale. Temat może być zablokowany a 
treść aktualizowana przez nas na Państwa życzenie, jak również samodzielnie przez reklamodawcę. 
Koszt miesięczny tej formy reklamy do indywidualnego ustalenia.

Jesteśmy otwarci na wszelkie Państwa sugestie i propozycje. Oferujemy możliwość 
zaprojektowania i wykonania banera reklamowego. Na nasze usługi wystawiamy faktury VAT, 
możliwość negocjowania cen przy dłuższym okresie współpracy.
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