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Jedno z najważniejszych polskich mediów 
z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. 

 Docieramy do polskich firm, do pracowników działów 
marketingu, sprzedaży, innowacji i działów personalnych,
a także do domów mediowych oraz agencji reklamowych–
do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie
i oczekują informacji o rynku: o ludziach, trendach i ideach. 

20Lat na rynku



Zasięgi
121 tys. Wyświetlania

unikalne

3 min. Średni czas
spędzony na stronie

49 tys. Użytkownicy 
unikalni

5,2 tys. Średnia liczba
interakcji w SM

Social Media
Obserwujących Średni zasięg posta

48 tys. 1,5 tys.

Obserwujących Średni zasięg posta

10 tys. 600

Polubień Średni zasięg posta

5,3 tys. 500



Grupa docelowa

Ludzie przedsiębiorczy Menedżerowie średniego
i wyższego szczebla

Start-upy  Firmy z sektora MŚP  Agencje reklamowe

 Studenci kierunków biznesowych, 
marketingowych i społecznych

Human Resources Blogerzy, vlogerzy Media

40%  

 Branża kreatywna

60%  
większe ośrodki biznesowe w Polsce:
Warszawa, Kraków, Trójmiasto, Wrocław,
Łódź, Poznań, Katowice, Lublin



REKLAMA
CONTENT



pakiet 3 merytorycznych publikacji marki/ekspertów marki na 
stronie
teksty na stronie zamieszczane samodzielnie przez autora

publikacja każdego tekstu na stronie głównej 
+re-emisja każdego w social mediach (Twitter,FB)

ekspozycja marki lub eksperta na stronie głównej jako autora MIKROBLOG

Wartość inwestycji
2000 PLN + VAT / mc

Pakiet Partnera www



Materiał Partnera portalu
Publikacja pojedynczego artykułu sponsorowanego

Materiał zostaje oznaczony w serwisie
jako Materiał partnera 

Możliwość wyboru kategorii wpisu przez klienta

Emisja materiału przez 3 dni na stronie
głównej www.brief.pl

Po upływie 3 dni materiał pozostaje na stronie na stałe 
w danej kategorii, do której został przydzielony

WYMIARY ZDJĘCIA GŁÓWNEGO
1130x560px bez napisów/logotypów w dolnej części grafiki/zdjęcia

LICZBA ZNAKÓW
2500 - 4500 / tytuł maks. 60 znaków / lead - maks. 350 znaków

FORMAT
*.DOC

MULTIMEDIA
Maksymalnie 3 zdjęcia/grafiki (jpg, png; do 100 kB; podpis:  ot. autor/źródło)

1 materiał wideo (mp4, avi; do 7 MB lub link do materiału zamieszczonego na 
YouTube;  podpis: Źródło: xxx)  

Cena 2500 PLN + VAT



Cena
od 15 000 PLN + VATWebinar dedykowany

Prowadzenie przez dziennikarza brief.pl

Promocja wydarzenia na stronie brief.pl, w mediach społecznościowych i 
newsletterze
Emisja webinaru i publikacja na łamach portalu i na kanale YouTube 
portalu + streaming live na Youtube Brief.pl

Przekazanie pełni praw autorskich do dystrybucji zrealizowanego 
materiału dla Zamawiającego

Wsparcie w rekrutacji uczestników

Extra:



Podcast
Przygotujemy scenariusz oraz wyprodukujemy nagranie lub serię podcastów. 
W celu przygotowania wyceny prosimy o kontakt: 

Zapytaj o indywidualną 
wycenę

akk@brief.pl



Redakcja
tekstu

redakcja i korekta materiału 
dostarczonego przez klienta

Liczba znaków: 2500-4500

Usługa dodatkowo płatna przy publikacji 
materiału sponsorowanego

Napisanie
tekstu

napisanie artykułu na podstawie 
dostarczonych przez klienta 
materiałów

Liczba znaków: 2500-4000

Usługa dodatkowo płatna przy publikacji 
materiału sponsorowanego

Redakcja i napisanie tekstu dotyczą materiałów publikowanych na www.brief.pl

Wywiad 
przeprowadzenie i zredagowanie 
wywiadu na podstawie dostarczonych 
przez klienta materiałów

Liczba znaków: 2500-4000

Cena 7000 PLN + VATCena 5000 PLN + VAT

Zapytaj o zniżkę: akk@brief.pl 

Cena 3000 PLN + VAT



Zamieszczenie
artykułu sponsorowanego
w newsletterze

zamieszczenie zajawki i grafiki głównej 
artykułu w newsletterze na 2 pozycji 

5000 rekordów

newsletter wysyłany z zewnętrznego 
systemu mailingowego

możliwość sprawdzenia liczby kliknięć w link

wysyłka w czwartek lub niedzielę

Wysyłka mailingu
do bazy BRIEF

5000 rekordów

mailing wysyłany z zewnętrznego systemu 
mailingowego

raport z wysłania zawiera
m.in.: OpenRate, CTR

dostarczenie kreacji przez Klienta lub 
zamówienie dodatkowo płatnej  kreacji
w BRIEF

Box reklamowy 
w newsletterze 

WYMIARY ZDJĘCIA GŁÓWNEGO:
600x100px
pomiędzy 1 a 2 zajawką artykułu w 
newsletterze

FORMAT:
GIF, JPG/JPEG. HTML5

WAGA:
80 kB

600x200px
na końcu
newslettera

GIF, JPG/JPEG. HTML5

80 kB

Cena 300 PLN + VAT Cena 2000 PLN + VAT Cena 500/400 PLN + VAT



DISPLAY



Billboard
ROZMIAR:
750x100px

FORMAT:
GIF, JPG/JPEG. HTML5

WAGA:
100 kB

Double
Billboard

ROZMIAR:
750x200px

FORMAT:
GIF, JPG/JPEG. HTML5

WAGA:
100 kB

Wideboard
ROZMIAR:
1270x200px

FORMAT:
GIF, JPG/JPEG. HTML5

WAGA:
100 kB

Triple
Billboard

ROZMIAR:
750x300px

FORMAT:
GIF, JPG/JPEG. HTML5

WAGA:
100 kB

Cena 
1 tydzień/1500 PLN + VAT

1 miesiąc/5000 PLN + VAT

Cena 
1 tydzień/2500 PLN + VAT

1 miesiąc/7000 PLN + VAT

Cena 
1 tydzień/4500 PLN + VAT

1 miesiąc/12000 PLN + VAT

Cena 
1 tydzień/3000 PLN + VAT

1 miesiąc/9000 PLN + VAT



Banner
ROZMIAR:
300x250px

FORMAT:
GIF, JPG/JPEG. HTML5

WAGA MAKS::
100 kB

Screening
980x200 + tło środkowane względem 
serwisu (jako 1 plik)

szerokość serwisu: 1300 px

FOTMAT:
 GIF, animated GIF, jpg
WAGA:
 maks. 250 kB

Cena 
1 tydzień/1200 PLN + VAT

1 miesiąc/4000 PLN + VAT

Cena 
1 tydzień/5000 PLN + VAT

1 miesiąc/15000 PLN + VAT



Kontakt

Agata Kiszluk-Krzemień
akk@brief.pl


