
2020 – PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY i OFERTA REKLAMOWA   



I. OFERTA REKLAMOWA

Obejmuje stronę www.estetykaichirurgia.pl, www.blogchirurgicznieprecyzyjny.com oraz kanał FB

1. ARTYKUŁ SPONSOROWANY

PUBLIKACJA

300zł. netto – publikacja na portalu lub blogu artykułu sponsorowanego*
450zł. netto – publikacja na portalu i blogu artykułu sponsorowanego*
600zł. netto – publikacja na portalu i blogu artykułu sponsorowanego + jednokrotne zajawienie  

artykułu na kanale FB*

*  -  artykuł  zredagowany i  przekazany  przez  Kupującego razem ze  zdjęciem i  oświadczeniem o
posiadaniu  praw  autorskich  do  tekstu  i  zdjęcia;  publikacja  z  oznaczeniem  ARTYKUŁ
SPONSOROWANY. Gwarantowany czas publikacji artykułu: 1 rok.

REDAKCJA TEKSTU, WYKONANIE FOTO

200 – 400 zł. netto – napisanie i redakcja artykułu lub przygotowanie wywiadu
                                      (ważne: w artykułach sponsorowanych dziennikarz prowadzący wywiad nie 
                                                 podpisuje się imieniem i nazwiskiem. Podawana jest tylko treść pytania)

ceny foto: zależnie od cen stockowych lub czasu i miejsca wykonania

2. FOTORELACJA z ARTYKUŁEM

PUBLIKACJA

400zł. netto – publikacja na portalu lub blogu fotorelacji do 10 zdjęć z tekstem autorskim 
i linkiem do strony internetowej Kupującego*

600zł. netto – publikacja na portalu i blogu fotorelacji do 10 zdjęć z tekstem autorskim 
i linkiem do strony internetowej Kupującego*

*  -  artykuł  zredagowany i  przekazany  przez  Kupującego razem ze  zdjęciem i  oświadczeniem o
posiadaniu  praw  autorskich  do  tekstu  i  zdjęcia;  publikacja  z  oznaczeniem  ARTYKUŁ
SPONSOROWANY. Gwarantowany czas publikacji artykułu: 1 rok.

REDAKCJA

300 – 500 zł. netto – napisanie i redakcja artykułu z imprezy lub eventu + wykonanie foto (do 15 
zdjęć, wyłącznie foto cyfrowe). W przypadku realizacji pow. 50 km. od 
Szczecina doliczamy odpowiednio koszty dojazdów/ew. noclegów. 

1200zł. netto – relacja filmowa z imprezy lub eventu z emisją na naszym kanale YT w dziale
„Wydarzenia” (bezterminowo). W skład 15-minutowego filmu wchodzą: nagranie,  
wywiady, postprodukcja z głosem lektorskim, muzyką, grafiką. W przypadku 
realizacji pow. 50 km od Szczecina doliczamy odpowiednio koszty dojazdów/ew. 
noclegów.

http://www.estetykaichirurgia.pl/
http://www.blogchirurgicznieprecyzyjny.com/


3. BANNERY REKLAMOWE

BANNER POZIOMY ROTUJĄCY 1872 x 240 px – strona ESTETYKA I CHIRURGIA
pojedyncze wyświetlenie: 7 sekund ;  około 400 wyświetleń dziennie
banner klikalny (przeniesienie na wskazaną stronę internetową lub do adresu e-mail)

400zł. netto – 14 dni publikacji* 
700zł. netto – 1 miesiąc publikacji*
* - dopuszczalna jest możliwość przedłużenia pojedynczego wyświetlenia o 7, 14 lub 21 sekund.
Dopłata do każdego progu wynosi 50% stawki bazowej (np. 28 sekund = 1000zł. netto za 14 dni,
1750zł. netto).

BANNER QUASI-KWADRATOWY STAŁY 600 x 500 px – strona ESTETYKA I CHIRURGIA
banner klikalny (przeniesienie na wskazaną stronę internetową lub do adresu e-mail)

600zł. netto – 14 dni publikacji* 
1000zł. netto – 1 miesiąc publikacji*
* - brak możliwości wyboru miejsca; reklamy rotują miejscami co 7 dni przesuwając się o 1 pozycję
      w górę.

II. PRODUKCJA FILMOWA NA ZLECENIE:

Obejmuje: wykonanie filmu video w jakości HD – wypowiedź + zdjęcia ilustracyjne,
                    usługę scenariuszową,
                    postprodukcję z wprowadzeniem podkładu muzycznego, ew. głosu lektorskiego, ew. 
                    infografik lub innych materiałów video z archiwum Kupującego (w cenie), 
                    przekazanie praw autorskich do filmu,
                    udostępnienie filmu w dziale „Nasze Produkcje” Kanału YT Estetyka i Chirurgia           
                    (gwarantowany czas udostępnienia: 1 rok),

       reklama filmu przez 7 dni na stronie Estetyka i Chirurgia

PREZENTACJA ZABIEGU
film do 7 minut z czołówką i tyłówką lub bez nich
wypowiedź wykonującego zabieg (ew. także pacjenta) + zdjęcia ilustracyjne
realizacja od 2 do 4 kamer, na sali operacyjnej używany wyłącznie sprzęt miniaturowy
Przy zamówieniu należy oznaczyć częstotliwość nagrań (1 film na miesiąc, 2 filmy na miesiąc lub 1 
film w tygodniu); jeśli nagranie odbywa się więcej niż 50 km. od Szczecina, do ceny należy doliczyć 
koszty dojazdu; fakturowanie 1 x w miesiącu niezależnie od ilości filmów

Ilość filmów Cena
pow. 12 filmów 600 zł. netto za 1 film
08 – 12 filmów 750 zł. netto za 1 film
04 – 07 filmów 900 zł. netto za 1 film
01 – 03 filmów 1100 zł. netto za 1 film

WYPOWIEDŹ EKSPERCKA  NIE TYLKO DLA BRANŻY MEDYCZNEJ!!!
film do 5 minut z czołówką i tyłówką lub bez nich
wypowiedź bez zdjęć ilustracyjnych
realizacja jednokamerowa z możliwą grafiką uzupełniającą, oraz infonapisami*



Przy zamówieniu należy oznaczyć częstotliwość nagrań (min. 3 filmy w miesiącu); jeśli nagranie 
odbywa się więcej niż 50 km. od Szczecina, do ceny należy doliczyć koszty dojazdu; fakturowanie 1 
x w miesiącu niezależnie od ilości filmów

Ilość filmów Cena
pow. 18 filmów 450 zł. netto za 1 film
12 – 18 filmów 550 zł. netto za 1 film
06 – 11 filmów 650 zł. netto za 1 film
01 – 05 filmów 750 zł. netto za 1 film

* przy zamówieniu od 6 filmów możliwa także realizacja w technice wirtualnego tła
    – dopłata 25% ceny

FILM DOKUMENTALNY / PREZENTACYJNY  NIE TYLKO DLA BRANŻY MEDYCZNEJ!!!
film do 15 minut z czołówką i tyłówką lub bez nich
wypowiedzi + zdjęcia ilustracyjne + tekst lektorski
realizacja od 2 do 4 kamer, na sali operacyjnej używany wyłącznie sprzęt miniaturowy
realizacja w jednym lub dwóch miejscach
możliwość wykorzystania materiałów video z archiwum Kupującego
Przy zamówieniu należy oznaczyć częstotliwość nagrań (1 film na miesiąc, 2 filmy na miesiącu); jeśli
nagranie odbywa się więcej niż 50 km. od Szczecina, do ceny należy doliczyć koszty dojazdu; 
fakturowanie 1 x w miesiącu niezależnie od ilości filmów

Ilość filmów Cena
pow. 06 filmów 1400 - 1900 zł. netto za 1 film
05 – 06 filmów 1550 – 2050 zł. netto za 1 film
03 – 04 filmów 1700 – 2200 zł. netto za 1 film
01 – 02 filmów 2000 - 2600 zł. netto za 1 film

KLIP REKLAMOWY  NIE TYLKO DLA BRANŻY MEDYCZNEJ!!!
film do 2 minut
realizacja różnych ujęć rozłożona w czasie do wybranych 3 dni nagraniowych z montażem 
(postprodukcją)

Ilość filmów Cena
więcej niż 01 film 1400 zł. netto za 1 film
01 film 1600 zł. netto za 1 film

USŁUGI DODATKOWE  NIE TYLKO DLA BRANŻY MEDYCZNEJ!!!

Ilość filmów Cena
Dołożenie napisów do filmu 75 zł. netto za 1 minutę filmu
Udźwiękowienie gotowego filmu cena negocjowana
Zmiana formatu filmu z mp4 na dowolny 150 zł. netto
Konwersja filmu do formatu Instagrama 150 zł. netto
Utworzenie konta YT z grafiką, podziałem na 
playlisty, wprowadzeniem danych itp.

250 zł. netto
bezpłatne przy zamówieniu min. 6 filmów



III. USŁUGI SOCIAL MEDIA:

W przypadku prowadzenia na rzecz Państwa kanałów social media zawsze ceny i zakres działania
ustalamy indywidualnie. Możliwa jest współpraca na trzech płaszczyznach:

1. TWORZENIE KONTENTU i OBSŁUGA KANAŁU FACEBOOK (lub TWITTER, lub INSTAGRAM)

Kontent 3 x w tygodniu ; 
bezpośrednia współpraca z działem promocji i marketingu Państwa Firmy ;
koszt: od 1000zł. netto miesięcznie

2. TWORZENIE KONTENTU i OBSŁUGA KANAŁU YOU TUBE

Kontent 1 – 2 x w tygodniu (krótki film lub krótka forma video) ;
bezpośrednia współpraca z działem promocji i marketingu Państwa Firmy ;
koszt: od 2500zł. netto miesięcznie

3. TWORZENIE NIEZALEŻNEGO BLOGA FIRMOWEGO

Kontent 2 – 3 x w tygodniu ; 
bezpośrednia współpraca z działem promocji i marketingu Państwa Firmy ;
koszt: od 1500zł. netto miesięcznie

Zapraszamy do współpracy:

Małgorzata Maksjan
tel. 533 005 309

e-mail: malgorzata@estetykaichirurgia.pl

Andrzej Gross
tel. 533 002 408

e-mail: andrzej@estetykaichirurgia.pl

mailto:malgorzata@estetykaichirurgia.pl
mailto:andrzej@estetykaichirurgia.pl

