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 Jesienią 2009 roku uruchomiliśmy pierwszy słowacko – polski portal internetowy nowytarg.sk, 
który staje wirtualną wizytówką polskich terenów przygranicznych dla obywateli Słowacji. Nie 
definiujemy zakresu publikowanych informacji by w żadnym razie nie ograniczad naszych czytelników, 
piszemy o wszystkim tym, o czym chcecie przeczytad. Dlatego właśnie na łamach nowytarg.sk 
publikowane są informacje o wydarzeniach kulturalnych, sportowych jak i informacje z zakresu 
gospodarki i biznesu. Portal redagowany jest w języku Słowackim i Polskim. Jedną z pierwszych usług 
udostępniliśmy jest katalog polskich firm – wpisują się tam osoby prowadzące działalnośd, a której 
ofertą mogą byd potencjalnie zainteresowani obywatele Słowacji. Wpisy do katalogu są odpłatne, 
a zasady ich zamieszczania zostały opisane poniżej. Poza katalogiem oferujemy biznesowym klientom 
możliwośd publikacji reklamy, w różnych, dostosowanych do każdego klienta formach. 
 
 

Zdecydowaliśmy się nazwad portal nowytarg.sk gdyż, jak się okazuje, leżące na południu Polski 
miasto Nowy Targ jest dla większości Słowaków synonimem udanych i tanich zakupów. To właśnie do 
Nowego Targu kilka razy w tygodniu ściągają tysiące Słowaków na tradycyjne targi, ale Słowacy coraz 
chętniej korzystają z oferty sklepów i firm zlokalizowanych w innych przygranicznych miejscowościach. 
Dlatego dedykujemy nasz portal wszystkim przedsiębiorcom działającym w pasie przygranicznym od 
Bielska Białej począwszy a na Dukli koocząc. 

 
 

 Siła nabywcza obywateli Słowacji jest nie do przecenienia, i wiedzą o tym wszyscy którzy swą 
działalnośd prowadzą blisko granicy. Myli się jednak ten, kto łączy zainteresowanie klientów ze Słowacji 
jedynie z niższą ceną  oferowanych po naszej stronie granicy towarów – Słowacy stają się coraz bardziej 
świadomymi klientami – szukają nie tylko cenowych okazji ale także wygody zakupów, odpowiedniego 
wyboru, jakości itd. Tu właśnie rozpoczyna się rola nowytarg.sk jako miejsca gdzie możemy przekazad, że 
poza dobrą ceną klienci ze Słowacji znajdą jeszcze wiele wiele innych powodów by zrobid zakupy właśnie 
w Twojej firmie czy sklepie! 
 
 
 
 

    
 

Zapraszamy do współpracy! 
www.nowytarg.sk 

http://www.nowytarg.sk/
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Cennik wpisów do katalogu firm słowacko-polskiego portalu nowytarg.sk. 
 
Wpis na okres 10 miesięcy: 99 zł netto 
Wpis na okres 24 miesięcy: 199 zł netto 
 
W ramach w/w opłaty Paostwa wpis publikowany będzie w katalogu w wybranych pozycjach a treśd 
zostanie przetłumaczona na język słowacki. Do wpisu dołączyd można logo lub zdjęcia.  
 
Wpisu można dokonad samodzielnie za pomocą formularza: www.nowytarg.sk/pl/add-company.html 
lub kontaktując się z nami: predaj@nowytarg.sk , tel: +48 790 473 860 
 
 

Cennik reklam na słowacko-polskim portalu nowytarg.sk 
 

KOD opis rozmiar (px) i system Cena netto za tydzieo 
emisji 

NT1 Baner nagłówkowy, pod logo a nad menu 
na całej szerokości strony 

820x100, system 1/4 80 euro 

NT2 Baner pod newsami, w środku strony 640x100, system 1/4 35 euro 

NT3 Baner, lewa strona nad kursami walut 200x200, system, 1/3 60 euro 

NT4 Baner, lewa strona pod kursami walut (1) 200x100, system 1/3 15 euro 

NT5 Baner, lewa strona pod kursami walut (2) 200x100, system 1/3 15 euro 

NT6 Baner, lewa strona pod kursami walut (3) 200x100, system 1/3 15 euro 

 

Podane ceny są cenami netto za tydzieo emisji. Przy dłuższych kampaniach oferujemy atrakcyjne rabaty. 
Płatnośd dokonywana jest z góry za cały zamówiony okres emisji reklamy. 
 
Artykuły sponsorowane. 
Istnieje możliwośd zamieszczenia tekstu sponsorowanego przygotowanego przez klienta (max. 2500 
znaków) wraz ze zdjęciami (max. 6 szt.) 
Zamieszczenie materiału to koszt 60 euro netto (cena zwiera tłumaczenie) plus 12 euro netto za każdy 
dzieo publikacji na pierwszej stronie.  
 

Biuro sprzedaży: 
predaj@nowytarg.sk 

tel w SK: +421 915 20 62 42 
tel w PL:  +48 790 473 860 
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