
OFERTA REKLAMOWA
ü aplikacja mobilna coigdzie.pl
ü serwis kino.coigdzie.pl
ü serwis dla inwestorów indywidualnych 

i maklerów giełdowych biznesradar.pl



ü Największa baza imprez i wydarzeń w kraju.
ü Najbardziej kompletny i aktualny 

repertuar kin i teatrów w Polsce.
ü Największa baza koncertów i festiwali.
ü Codziennie zespół Łowców Wydarzeń

agreguje informacje o tym, gdzie warto 
spędzić czas każdego dnia.

ü Monitorujemy wszystkie 
główne miejscowości w Polsce.

coigdzie.pl® - lider w zbieraniu 
informacji o wydarzeniach w Polsce

od

2009
roku



Baza coigdzie.pl® to także:

ü Baza ponad 25 000 dokładnych opisów filmów 
z plakatami i linkami do zwiastunów.

ü Ponad 13 000 dokładnych opisów sztuk teatralnych 
z informacją o obsadzie oraz plakatami.

ü Ponad 23 000 opisów wykonawców muzycznych
z informacją o muzykach tworzących składy grup.

ü Ponad 53 000 miejsc imprezowych 
z dokładnym adresem i kontaktem.

14
lat



Reklama w aplikacji 
coigdzie.pl



Profil Użytkownika aplikacji coigdzie.pl®

17
tys.

Aplikacje mobilne coigdzie.pl® zainstalowało już ponad
150.000 Użytkowników (17.000 AU), którzy generują
powyżej 100.000 odsłon miesięcznie.

Odbiorcy aplikacji to osoby aktywne. Poszukujące
informacji co? i gdzie? robić w okolicy. Jak aktywnie
spędzić czas po pracy, w weekend czy na urlopie?

Wyszukują wydarzenia z takich kategorii jak: Kultura,
Rozrywka, Koncerty, Dla dzieci, Spektakle teatralne,
Repertuar kin i z 97 pozostałych kategorii oraz dokonują
zakupu biletów.





Reklama w aplikacji mobilnej

Ekran startowy
Gwarantowane dotarcie do

4500 Użytkowników
w tydzień

Cena 340 zł CPM*

*1000 odsłon reklamy

4,5
tys.



Reklama w aplikacji mobilnej

Baner dolny
320x50 px
Dotarcie do 24.000 aktywnych 
Użytkowników miesięcznie
Reklama ekonomiczna

Cena 140 zł CPM*

*1000 odsłon reklamy

Eko



Reklama w aplikacji mobilnej

Box reklamowy
Gwarantowane dotarcie do

4500 Użytkowników
w tydzień

Cena 190 zł CPM*

*1000 odsłon reklamy

4,5
tys.



Reklama w aplikacji mobilnej

Wyróżnienie
wydarzenia poprzez odmienne tło
i oznaczenie jako “PROMOWANE”

Cena 150 zł za tydzień

Dodanie 
wydarzenia 
do aplikacji 

GRATIS



Reklama w aplikacji mobilnej

16
tys.

Notyfikacje
Gwarantowane dotarcie do

16 000 Użytkowników
w 2 dni

Cena 290 zł CPM*

*1000 dostarczonych i odczytanych notyfikacji



Reklama w serwisie
kino.coigdzie.pl



132tys.

odsłon

83%

mobilni
użytkownicy



90 zł CPM*
*1000 odsłon
* desktop, jpg, png



100 zł CPM*
*1000 odsłon
* jpg, png



70 zł CPM*
*1000 odsłon
* desktop, jpg, png



Artykuł partnerski 
w Aktualnościach na stronie głównej (widoczny min. 7 dni)

1500 zł 
- 8 tys. znaków
- 4 grafiki
- 1 wideo
- 3 linki
- nazwa firmy, logo



Usługi dodatkowe

Geotargetowanie (miasto, powiat, województwo):   +30% do ceny

Reklama w wybranej sekcji: 
Wydarzenia, Polecane, Film, Kino, Sztuka, Teatr, Szukaj:   +10% do ceny

Emisja ograniczona godzinami/ dniami tygodnia: +20% do ceny

Wyświetlanie reklamy jeden raz dziennie do Użytkownika: GRATIS

+



PARTNERZY

9

PARTNERZY



ü Włączenie przycisku                  we współpracy 
z możliwie największą liczbą sprzedawców biletów

ü Oferta                    wydarzeń dla Organizatorów
ü Pozycjonowanie ofert i usługi reklamowe

Współpraca z Organizatorami

coigdzie.pl® jest wydawcą aplikacji pod marką własną dostępnych w Google Play
i AppStore oraz AppGallery Huawei. Od 2019 roku wystartował projekt, którego celem jest
stworzenie pierwszego w Polsce agregatora ofert biletów na wydarzenia na wzór projektów
takich, jak Skyskanner, Booking, OLX czy Ceneo.

Już 9 największych sprzedawców biletów w Polsce oraz sieci kin współpracuje
z coigdzie.pl® w zakresie promocji sprzedaży biletów na wydarzenia, koncerty, festiwale,
spektakle i filmy.

Integracja 
z 

systemami 
biletowymi

PROMOCJI



coigdzie.pl® w liczbach

65.000+ aktywnych Użytkowników
230.000+ odsłon miesięcznie

9 partnerów sprzedających bilety

450 kin współpracujących

2500 subskrybentów
newslettera

23% wzrost 
Użytkowników miesięcznie

16.000+ AU 2.000+ AU 1.000+ AU



Reklama w serwisie dla 
inwestorów indywidualnych 

i maklerów giełdowych



Zapraszamy do promowania swojej marki, produktów oraz usług 
w naszym serwisie Partnerskim z Grupy Kapitałowej



Billboard 750x100 px 80 zł CPM* 

Doublebillboard 750x200 px 120 zł CPM* 

Triplebillboard 750x300 px 160 zł CPM* 

Widebord 940x300 px 180 zł CPM* 

Rectangle 300x250 px 100 zł CPM* 

Halfpage 300x600 px 130 zł CPM* 

*1000 odsłon



Kontakt
📨 reklama@coigdzie.pl
📱 66 44 72 082

Dziękujemy za zapoznanie się z ofertą

Prosimy o przesłanie założeń kampanii, abyśmy mogli
zaproponować najlepsze rozwiązanie i wycenić zamówienie.

W przypadku zdecydowania się na współpracę reklamową Biuro Reklamy przygotuje zamówienie uwzględniając
wszystkie ustalenia z Reklamodawcą. Po podpisaniu zamówienia zostanie wystawiona faktura pro-forma, po
opłaceniu której Coigdzie.pl® wyemituje kampanię reklamową. Końcowe rozliczenie nastąpi po zakończeniu
kampanii na podstawie raportu. W przypadku kampanii długookresowych możliwe jest rozliczenie częściowe w
trakcie trwania kampanii.

Podane w ofercie ceny są cenami netto.

mailto:promocja@coigdzie.pl

