
Wypromuj swój 

event!

Bądź tam, gdzie najlepsi!



Twoja impreza na Akademii Triathlonu to dotarcie 

do najliczniejszej społeczności triathlonowej w Polsce. 

Od 20 do 25 tysięcy unikalnych użytkowników

miesięcznie!

Największa blogosfera o triathlonie!

Ponad 180 blogerów!

Facebook, Twitter, Instagram, Newsletter

Ponad 24 tysiące biegaczy i triathlonistów!



Od 5 lat organizujemy 

Galę Polskiego Triathlonu

oraz konferencje, w których 

uczestniczyły takie gwiazdy jak:

Joe Friel, Faris al Sultan, Lothar Leder, 

Rasmus Henning, Marek Jaskółka! 



Współpracowaliśmy przy znanych  

imprezach triathlonowych w Polsce, m.in.

Herbalife Ironman 70.3 Gdynia!

Relacje z naszych wydarzeń i konferencji 

pokazywała telewizja TVP Sport i Polsat 

Sport. Jako eksperci byliśmy zapraszani do: 

Dzień Dobry TVN

TVN Meteo Active

Kawa czy herbata w TVP1

Radio TOK FM

Polskie Radio Trójka

Polskie Radio Czwórka

Polskie Radio RDC



Współtworzymy Ironman Team Poland!

Wspieramy polskich zawodników 

startujących w zawodach serii Ironman 

i walczących o kwalifikację na 

Ironman World Championship! 

W 2015 roku relacjonowaliśmy 

Mistrzostwa Świata na Hawajach prosto 

z Big Island, przeprowadzając wywiady 

m.in. z Craigiem Alexandrem, Markiem 

Allenem, Paulą Newby-Fraser! 

Jesteśmy blisko najważniejszych wydarzeń 

w Polsce i na świecie!



Akademia Triathlonu to część

Wydawnictw Sportowych i Naukowych.

Twoje logo może pojawić się w publikacjach 

naszego Wydawnictwa. 

WSiN



Tak promujemy twój event:

rozbudowany kalendarz imprez

artykuły i wywiady

banery reklamowe

posty na Facebooku i Twitterze

zdjęcia na Instagramie

newsletter

prowadzenie imprezy przez 

doświadczonych spikerów
Wybierz jeden z 4 pakietów



• Wpis do kalendarza imprez wraz z publikacją dowolnej treści 
(zdjęcia, filmy, opis tras, aktywne linki do strony zawodów)

• Oznaczenie w kalendarzu imprez jako patronat AT

• Publikacja 1 newsa - zapowiedzi imprezy 
(main page, slider, 1 tydzień, FB)

• Publikacja 1 newsa z relacją po imprezie 
(main page, slider, 1 tydzień, FB) 

• BOX 2 na okres 2 tygodni

• Rozlosowanie 3 pakietów startowych na łamach AT

• 20% rabatu na inne formy reklamy dostępne na portalu!

• Cena bez patronatu 2300 zł netto

• Cena z patronatem 1265 zł netto (45% taniej)

Pakiet „Transition”

Oferujemy:



Pakiet „Swim”

• Wpis do kalendarza imprez wraz z publikacją dowolnej
treści (zdjęcia, filmy, opis tras, aktywne linki do strony
zawodów)

• Oznaczenie w kalendarzu imprez jako patronat AT

• Publikacja 1 artykułu - zapowiedzi imprezy
(main page, slider, 1 tydzień, FB)

• Publikacja 1 artkułu z relacją po imprezie
(main page, slider, 1 tydzień, FB) 

• Rozlosowanie 3 pakietów startowych na łamach AT

• Publikacja na Facebooku x 1

• Promocja imprezy w newsletterze x1

• BOX 3 na okres 1 miesiąca

• 30% rabatu na inne formy reklamy dostępne na portalu!

• Cena bez patronatu 3700 zł netto

• Cena z patronatem 1850 zł netto (50%) taniej)

Oferujemy:



• Wpis do kalendarza imprez wraz z publikacją dowolnej treści (zdjęcia, 
filmy, opis tras, aktywne linki do strony zawodów)

• Oznaczenie w kalendarzu imprez jako patronat AT

• Publikacja 2 artykułów – zapowiedź imprezy
(main page, slider, 1 tydzień)

• Publikacja 1 artykułu z relacją po imprezie
(main page, slider, 1 tydzień)

• Rozlosowanie 3 pakietów startowych na łamach AT

• Publikacja na Facebooku x2

• Promocja imprezy w newsletterze x2

• SKYSCRAPPER na okres 1 miesiąca

• 40% rabatu na inne formy reklamy dostępne na portalu!

• Cena bez patronatu 5800 zł netto

• Cena z patronatem 2610 zł netto (55% taniej)

Pakiet „Bike”

Oferujemy:



Pakiet „Run” 

Oferujemy:

• Wpis do kalendarza imprez wraz z publikacją dowolnej treści
(zdjęcia, filmy, opis tras, aktywne linki do strony zawodów)

• Oznaczenie w kalendarzu imprez jako patronat AT

• Publikacja 3 artykułów – zapowiedź imprezy
(main page, slider, 1 tydzień, FB, Twitter)

• Publikacja 1 artykułu z relacją po imprezie
(main page, slider, 1 tydzień, FB, Twitter) 

• Łukasz Grass przeprowadzi wywiad z organizatorem imprezy, 
który zostanie opublikowany na stronie oraz FB Akademii

• Rozlosowanie 3 pakietów startowych na łamach AT

• Publikcja na Facebooku x3

• Promocja imprezy w newsletterze x3

• TOPBANNER na okres 1 miesiąca

• 50% rabatu na inne formy reklamy dostępne na portalu!

• Cena bez patronatu 7900 zł netto

• Cena z patronatem 3200 zł netto (60% taniej)
Zobacz rozkład reklam



TOP BANER

1000 zł = 2 tyg

1800 zł = 1 m-c

SKYSCRAPPER

800 zł = 2 tyg

1400 zł = 1 m-c

BANER ŚRÓDTEKSTOWY      600 zł = 2 tyg, 960 zł = 1 m-c

MAIN PAGE #1

góra

BOX 1

700 zł = 2 tyg

1200 zł = 1 m-c

SLIDER



BOX 2

600 zł = 2 tyg

1000 zł = 1 m-c 

MAIN PAGE #2

dół

BOX 3

350 zł = 2 tyg

600 zł = 1 m-c 

artykuł sponsorowany

1000 zł 



Skyscrapper - baner o wymiarach 120x600 px, pionowy, rotujący, 

3 reklamodawców max, na stronie głównej i wszystkich podstronach

Baner śródtekstowy - baner o wymiarach 440x50 px, na wyłączność, 

na stronie głównej. 

BOX 2, BOX 3 - baner o wymiarach 300x200 px, rotujący, 

3 reklamodawców max, na stronie głównej i wszystkich podstronach

BOX 1- baner o wymiarach 180x150 px, na wyłączność, tylko na stronie 

głównej

Top Baner - baner o wymiarach 750x100 px, rotujący, 

3 reklamodawców max, na wszystkich podstronach i stronie głównej 

Artykuł sponsorowany - wywiad lub tekst o produkcie danej firmy, test, 

fachowa opinia jednego z naszych ekspertów, 1 tydzień w sliderze i na 

stronie głównej. 



Łukasz Grass - redaktor naczelny Akademii Triathlonu, 

dziennikarz radiowy i telewizyjny.

Andrzej Szołowski - trener, szkoleniowiec, komentator imprez 

sportowych. Wychował kilka pokoleń triathlonistów

z Mistrzami Polski włącznie. 

Marcin Waniewski - jeden z organizatorów 

i pomysłodawców zawodów w Malborku. 

Komentator imprez sportowych, trener. 

NASI SPIKERZY
(usługa dodatkowa, 

szczegóły do uzgodnienia)



Łukasz Grass

Redaktor Naczelny

tel. 501 158 514 
grass@akademiatriathlonu.pl 

KONTAKT


