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Zapraszamy do publikowania ogłoszeń w Portalu oraz w Magazynie www.e-gratka.co.uk 
 

 

Z a p e w n i a m y : 
 

• Darmowe ogłoszenia w Portalu  

• Darmowy  wpis firmy w Portalu  

• Darmowe przygotowanie projektu reklamy 

• Skuteczną promocję Państwa firmy 

• Dostęp do aktualnych informacji medialnych 

• Integrację Społeczeństwa Polskiego na 
Wyspach 

• Dostęp do materiałów urzędowych 

• Aktualne wiadomości z Polski i ze Świata 

• Aktualny kurs walut NBP 

• Aktualności: biznes i gospodarka 

• Korzystanie z Forum Dyskusyjnego 

• 1 Użytkownik z dostępem do wszystkich 4 
częsci: forum, magazyn, firmy i ogłoszenia! 
 

 
 

O f e r u j e m y : 
 

• Reklamę w Portalu i Magazynie  www.e-Gratka.co.uk 

• Wpisy wyróżnione oraz sponsorowane  osób i firm 

• Właściwe kampanie reklamowe na dużą skalę w wielkim formacie! 
• Dostęp do informacji Urzędowych określonego rejonu 

• Wywiady i reportaże medialne 

• Forum dyskusyjne dla Polonii na Wyspach 

• Wgląd i korzystanie z bazy firm polskich na Wyspach 

• Profesjonalną wyszukiwarkę e-Gratka.co.uk, dzięki której znajdziesz: 
osoby, firmy, produkty u usługi! 
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W p r o w a d z e n i e 

Od 2005 roku, przyrost przybywających na Wyspy 

emigrantów jest na tyle duży, że nie trudno jest spotkać 

Polaka na co dzień. Praktycznie w każdym sektorze 

usług, w każdej branży pracuje nas dziesiątki tysięcy 

osób.  Portal i Magazyn e-Gratka.co.uk jest medialnym i 

masowym środkiem przekazu informacji, wiadomości – 

integrującym nie tylko społeczność ale i wspierającym 

Polski Biznes. 

Naszym zadaniem jest dotarcie ze wszystkimi możliwymi 

informacjami do Wszystkich Polaków, nie tylko przez 

Internet i prasę, ale przez wszystkie inne formy przekazu 

i mediów. Wszystko po to, aby żyło nam się lepiej, 

godniej w obcym kraju oraz po to, abyśmy wspólnie 

walczyli o to co nasze i co się nam należy wg prawa UE. 

 
 
 
N a k ł a d   i   c z y t e l n I c y : 
 
Obecnie: planowany 100.000egz. 

Format:  A4 

Objętość:  24 strony plus okładka 

Cena:  Bezpłatny 

Dystrybucja:  punkty sprzedaży hurtowej i detalicznej, punkty informacyjne i inne 

Zasięg terytorialny:   Anglia, Walia, Szkocja, Irlandia, Irlandia Północna 
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Informacje techniczne oraz ceny: 

Magazyn e-gratka.co.uk  
(Moduły graficzne lub ramki):  

 

A4 (cała strona) £400 

A4-OP (okładka przód) £600 

A4-OLS (okładka L-środek) £450 

A4-OT (okładka tył) £500 

A4-OPS (okładka P-środek) £450 

A3 (strona środek magazynu) £600 

A5 (1/2 strony) £220 

A6 (1/4 strony) £120 

A7 (1/8 strony) £60 

A8 (1/16 strony) £30  

WA5 (wkładka-ulotka) cena - patrz tabela 

 

 

*Materiały do reklamy i promocji należy przesyłać w formacie 

DOC, PDF, TXT, JPG, GIF. Rozdzielczość materiałów graficznych 

powinna być przygotowana do wydruku w rozdzielczości 300DPI. 

 

 

 

 

Moduł 1 miesiąc 3 miesiące 

rabat 10% 

6 miesięcy 

rabat 15% 

A4 £400 £1080 £2040 

A4-OP £600 £1620 £3060 

A4-OLS £450 £1215 £2295 

A4-OT £500 £1350 £2550 

A4-OPS £450 £1215 £2295 

A3 £600 £1620 £3060 

A5 £220 £594 £1122 

A6 £120 £324 £612 

A7 £60 X X 

A8 £30 X X 

WA5 Tel. X X 

WA5 *cena zależy od nakładu, rejonu i formy 

 

*Dostarczenie materiałów reklamowych 

Wszystkie materiały mogą być dostarczone elektronicznie za 

pośrednictwem poczty elektronicznej lub serwera FTP: 

 

reklama@egratka.co.uk 

 

ftp.egratka.co.uk 

user: reklama@egratka.co.uk   password: reklama 

  

lub pocztą na adres: 

 

EMB Design Group 

182 Burgass Road, 

NG3 6JP, Carlton, Nottingham 

Nottinghamshire, 

United Kingdom 

 

*Materiały dostarczone na CD/DVD lub na kartach pamięci 

przenośnej powinny zawierać tylko treści reklamowe zgodne z 

regulaminem Magazynu I Portalu e-Gratka.co.uk. Materiałów 

reklamowych nie zwracamy oraz nie ponosimy kosztów 

związanych z odesłaniem tych materiałów. Wyjątkiem mogą być 

jedynie karty i przenośne nośniki danych.  
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Portal  www.e-gratka.co.uk 
Moduły graficzne:  

 

750px x 100px (edycja 1, 3, 6, 12 miesięcy) 

 

468px x 60px (edycja 1 lub 12 miesięcy) 

 

306px x 105px (rząd górny) 

306px x 105px (rząd środkowy) 

306px x 105px (rząd dolny) 

(edycja 1, 3, 6, 12 miesięcy) 

 

łuk tzw. Zaokrąglenie narożników 8px  

 

Banery są wyświetlane na 4 głównych stronach portalu 

www.e-gratka.co.uk: 

 

- strona główna  

- strona z bazą firm 

- strona z ogłoszeniami 

- strona z forum dla Polonii 

 

Oferta dla użytkowników 

zarejestrowanych: 

(Ogłoszenia ważne przez 1 miesiąc) 

Użytkownik prywatny: 

- dodanie 2 darmowych ogłoszeń „Ogłoszenia” 

- dodanie ogłoszeń dodatkowych £1 

- dodanie ogłoszeń sponsorowanych £2 

- dodanie ogłoszeń wyróżnionych £5 

 

Użytkownik komercyjny: 

- dodanie 1 darmowego ogłoszenia 

- dodanie ogłoszeń dodatkowych £3 

- dodanie ogłoszeń sponsorowanych £5 

- dodanie ogłoszeń wyróżnionych £7 

 
- dodanie firmy za darmo „Panorama Firm” 

- wpis profesjonalny z logo i z opisem firmy £10 

- wpis wyróżniony z logo plus 3 zdjęcia i opis £15 

- wpis profesjonalny z logo i z opisem firmy 

  oraz reportaż z Redakcją e-Gratka.co.uk opublikowany 

  w Portalu i w Magazynie £150 

 

Banner 

 

 

 

 

1 m-c 3 m-ce 

Rabat 

10% 

6 m-cy 

Rabat 

15% 

12 m-

cy 

Rabat 

20% 

750x100 £300 £810 £1530 £2880 

468x60 £70 X X £672 

306x105 G £35 X X £336 

306x105 S £30 X X £288 

306x105 D £25 X X £240 

 

 

Warunki płatności: 

Przelew lub wpłata na konto: 

Bank Branch: Winton Bournemouth LloydsTSB 

Name: Marek  Grzelewski 

Sort code: 77-50-22  Account:  35729360 

BIC:  LOYDGB21H24 

IBAN:  GB94 LOYD 7750 2235 7293 60 

 
*nie przyjmujemy czeków 

 

        
 (bezpośrednio  on-line):        info@e-gratka.co.uk 

 

*Ogłoszenia w internecie, jakie oferuje Portal  

e-Gratka.co.uk są wpisami indeksowanymi, które połączone z 

mechanizmami wyszukiwarki Google. 

 

*Wpisy w dziale Panorama Firm, są wpisami rozszerzonymi, 

które zawierają liczne i szczegółowe dane kontaktowe, 

informacyjne. Wpis zawiera dodatkowo opis działalności firmy 

oraz zakres usług, łącznie 1000 znaków! 

*Wpis do bazy firm jest jednorazowy, na zawsze, bez żadnych 

opłat za odnowienie wpisu czy przedłużenie jego ważności. 
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Regulamin Publikacji ogłoszeń, banerów oraz reportaży w Magazynie oraz w Portalu www.e-gratka.co.uk 

1. Zamawianie oraz publikowanie wszystkich ogłoszeń w Portalu i w Magazynie www.e-gratka.co.uk jest zgodne z niniejszym 

regulaminem. Zleceniodawca oraz Redakcja zakładają, że zapoznali się z treścią regulaminu i akceptują go. 

2. Zamówienia przyjmowane są od Poniedziałku do Soboty w godzinach 9:00-18:00 drogą elektroniczną, telefoniczną oraz 

osobiście. Zamówienie można również  złożyć w firmie e-Help Consulting www.ehelp-consulting.co.uk. Zamówienia i 

zlecenia on-line są realizowane automatycznie przez stronę Portalu www.e-gratka.co.uk 

3. Ogłoszenie może zamieścić osoba prywatna oraz podmiot gospodarczy zarejestrowany w UK, UE lub w Polsce. 

4. Ogłoszenia modułowe do Magazynu e-Gratka.co.uk lub banery i boksy reklamowe dla Portalu e-Gratka.co.uk powinny być 

zgodne z opisywanym formatem, wielkością i rozmiarem (w tym rozdzielczość 300DPI). 

5. Materiały elektroniczne można wgrać na serwer FTP: ftp.egratka.co.uk  user: reklama@egratka.co.uk, password: reklama 

lub wysłać na adres email: reklama@egratka.co.uk 

6. W sytuacji, kiedy Zleceniodawca nie posiada przygotowanego projektu modułu graficznego (do Magazynu), Redakcja e-

Gratka.co.uk zapewnia pomoc w tym zakresie. Redakcja bezpłatnie wykona projekt modułu reklamowego – pod warunkiem, 

że treść, dane kontaktowe i zdjęcia lub grafiki zostaną Redakcji e-Gratka.co.uk dostarczone na czas. 

7. Projekt jest przedstawiony Zleceniodawcy w systemie on-line wg podanego linku internetowego. Projekt może być 

poprawiony tylko jeden raz. Kolejne modyfikacje są odpłatne wg stawek firmy reklamowej: www.emb-design.co.uk 

8. Każdorazowo, podczas zamawiania reklamy, wywiadu, reportażu i ogłoszeń – podpisywana jest Umowa. 

9. Oryginał Umowy powinien zostać podpisany oraz odesłany w oryginalnej wersji na podany adres w Umowie. Kopię 

podpisanej Umowy, można zeskanować i wysłać elektronicznie. 

10. Redakcja e-Gratka.co.uk może odmówić publikacji ogłoszenia lub reklamy, jeżeli treść przekazu lub tekst nie są zgodne z 

prawem, etyką lub kierunkiem programowym Magazynu e-Gratka.co.uk.  Jeżeli treść narusza godność osób trzecich, dobro 

osobiste lub wprowadza odbiorcę reklamy w błąd – ogłoszenie może zostać odrzucone.  

11. Redakcja Magazynu i Portalu e-Gratka.co.uk nie odpowiada za treść ogłoszeń swoich Zleceniodawców. 

12. Zleceniodawca może wycofać publikację ogłoszenia lub reklamy ale ponosi 30% kosztu wartości reklamy uwzględnionej w 

Umowie. Wycofanie publikacji powinno nastąpić najpóźniej na 10 dni przed terminem oddania materiałów do druku. 

13. Płatność następuje zawsze w momencie podpisania Umowy. Dane dot. płatności (Przelew lub wpłata na konto): Bank 

Branch: Winton Bournemouth LloydsTSB,  Name: Marek  Grzelewski,  Sort code: 77-50-22  Account:  35729360,  BIC:  

LOYDGB21H24, IBAN:  GB94 LOYD 7750 2235 7293 60 lub PayPal: info@e-gratka.co.uk 

14. W przypadku podpisania umowy i nie wywiązania się z płatności w terminie 7 dni roboczych, Umowa automatycznie zostaje 

unieważniona, a reklama lub ogłoszenie – nie zostaną opublikowane. 


