
OFERTA NA ZAMIESZCZENIE REKLAM
NA PORTALU

JakZdacMatureZmatematyki.pl
– największy portal edukacyjny w Polsce !

MA R Z E C 20 1 6



Portal JakZdacMatureZmatematyki.pl to 
otwarta*, stale rozbudowywana baza pomocy 
dla maturzystów zawierająca:

Materiały przygotowywane przez 

Dariusza Kulmę - Nauczyciela Roku 2008

• Ponad 900 zadań maturalnych

• Ponad 700 plansz i zadań interaktywnych

• Zestaw 25 lekcji maturalnych

• Trzy edycje (2014, 2015, 2016) dwutygodniowego kursu feryjnego on-line

• Matury próbne na poziomie podstawowym i rozszerzonym

• Wiele innych pomocy i materiałów dla maturzystów

* Większość materiałów na portalu dostępna jest bezpłatnie



Portal działa od połowy kwietnia 2013 r. Od 
tego czasu:

• Ponad 597 tys. unikalnych użytkowników korzysta lub korzystało 
z portalu

• W 2015 roku użytkownicy odwiedzili portal ponad 4 960 000 razy, 
średnio otwierając prawie 3 strony podczas pojedynczych odwiedzin

• Użytkownicy spędzili na portalu ponad 140 000 godzin

• Dynamiczny rozwój portalu potwierdzają statystyki z Google 
Analytics



ZESTAWIENIE STATYSTYCZNE  styczeń 2015 – czerwiec 2015



PORÓWNANIE STATYSTYK 
luty 2015 i luty 2016

W porównaniu do poprzedniego roku występuje znaczący wzrost aktywności na stronie. 
Skok sesji aż o 261%



FanPage na Facebooku

Nasz FanPage:
https://pl-pl.facebook.com/jakzdacmaturezmatematyki

• Ma prawie 114 000 fanów

• Nasi fani to uczniowie, którzy 

razem z portalem chcą 

przygotowywać się do matury 

• Na FanPage’u regularnie przeprowadzane są wydarzenia 
związane z maturami takie jak: matury próbne, kurs 
maturalny, wyzwanie maturalne itp.

https://pl-pl.facebook.com/jakzdacmaturezmatematyki


JakZdacMatureZmatematyki.pl 
w mediach

http://radiowarszawa.com.pl/2013/05/matura-z-matematyki-poziom-rozszerzony-dla-nielicznych
http://radiowarszawa.com.pl/2013/05/matura-z-matematyki-poziom-rozszerzony-dla-nielicznych


Wizualizacja Państwa reklamy

Państwa reklama zostanie 
zamieszczona na panelu pod 
menu strony.

Baner gratisowy znajduje się 
na dole strony powyżej 
stopki.



1 miesiąc (1:4)

główny baner : 2 900 1 972 zł / m-c 32% 
+ dolny baner (1:4) gratis!

dolny baner : 1 700 0 zł !

2 miesiące (1:4)
główny baner :  2 400 1 584 zł / m-c 34% 

+ dolny baner (1:4) gratis!
dolny baner : 1 200 0 zł !

3 miesiące (1:4)
główny baner :  1 900 1 216 zł / m-c 36% 

+ dolny baner (1:4) gratis!
dolny baner : 1 100 0 zł !

4 miesiące (1:4)

główny baner :  1 700 1 020 zł / m-c 40% 
+ dolny baner (1:4) gratis!

dolny baner : 900 0 zł !



DODATKOWY BONUS !

UMIE SZ CZ ENIE LO G OTYPU UCZ E LNI NA  O DPO WIE DZIACH MAT UR A LNYCH

Co roku od razu po zakończeniu 
egzaminów maturalnych z matematyki, 
na naszej stronie umieszczamy 
odpowiedzi do arkusza. 

Tego dnia odnotowujemy rekordowe 
liczby wejść na naszą stronę. 

Możliwość umieszczenia reklamy na 
odpowiedziach jest darmowa przy 
wyborze 3, lub 4-miesięcznej oferty. 



DLACZEGO WARTO ZAMÓWIĆ REKLAMĘ NA PORTALU
JakZdacMatureZmatematyki.pl ?

• Tylko u nas znajdą Państwo tak duże grono maturzystów w 
jednym miejscu

• Dynamiczny rozwój portalu i stale powiększające się grono 
użytkowników gwarantuje coraz lepszy zasięg reklamy

• Nasi użytkownicy to maturzyści zainteresowani własnym 
rozwojem, którzy w przyszłości będą dobrymi studentami

• Tylko u nas uzyskują Państwo wyjątkowo wysoką 
częstotliwość wyświetlania reklam (1:4)

• W przygotowaniu jest nowy dział dla studentów, który 
powiększy grono użytkowników portalu



Zapraszam do kontaktu

Ewa Hutkowska

mail: ewa.hutkowska@elitmat.pl
Tel.: 51-77777-51

mailto:ewa.hutkowska@elitmat.pl

