


Portal pobandzie.com.pl powstał w grudniu 2018 roku i z miejsca stał się 
opiniotwórczym medium. Tak szybki i dynamiczny rozwój zawdzięczamy świetnej kadrze 
dziennikarskiej, którą tworzą m.in.: Tomasz Dryła (główny komentator żużlowy nc+ 
i Canal+, zgodnie uznawany za numer jeden w Polsce), Wojciech Koerber (ekspert nc+, 
felietonista Tygodnika Żużlowego, współautor głośnej książki „Marek Cieślak. Pół wieku 
na czarno”), Egon Mueller (indywidualny mistrz świata na żużlu z 1983 roku, felietonista), 
Bartłomiej Czekański (felietonista Tygodnika Żużlowego, przed laty kultowy tygodnik 
„Sportowiec”), Robert Noga (komentator m.in. stacji Wizja Sport), Łukasz Malaka 
(Tygodnik Żużlowy), Przemysław Sierakowski (swego czasu kultowy spiker GKM-u 
Grudziądz, wcześniej prezes klubu i felietonista Tygodnika Żużlowego) czy też 
fotoreporter Jarosław Pabijan.

Pragniemy podkreślić, że – zgodnie z początkowym założeniem – zaczynamy 
wykraczać poza ramy stricte żużlowe. Jesteśmy na etapie wdrażania nowego wyglądu 
strony, a także rozszerzania tematycznego o inne dyscypliny sportowe. Cieszą nas nie 
tylko niezwykle pozytywny odbiór środowiska, ale i statystyki, potwierdzające rosnące 
zainteresowanie tytułem. W ostatnim czasie nasz portal śledzi codziennie 
10-35 tysięcy ludzi. W okresie od 9 września do 9 października 
odwiedziło nas ponad 106 tysięcy unikalnych użytkowników, co 
przełożyło się na ponad 390 tysięcy odsłon. Nasz 
facebookowy profil obserwuje już blisko 20 tysięcy 
osób.

Chcemy być najlepsi na branżowym rynku 
i, według zdecydowanej większości, jesteśmy. 
Chcemy się cechować najwyższą jakością 
dostarczanych treści. Stąd też stawiamy na 
dalszy, metodyczny rozwój. Nasza działalność 
generuje jednak koszty oraz wydatki związane 
z dalszymi planami intensywnego rozwoju. 
W związku z tym proponujemy nawiązanie współpracy 
poprzez współtworzenie portalu pobandzie.com.pl.  

Obecność Państwa firmy na naszej witrynie to gwarancja dotarcia za naszym 
pośrednictwem do licznego grona kibiców żużla o różnym przekroju upodobań 
konsumpcyjnych. Mamy nadzieję, że zechcecie Państwo dołożyć cegiełkę do 
budowania sukcesu portalu opartego o zasady etyki dziennikarskiej oraz unikalność 
artykułów i udzielić nam potrzebnego wsparcia. Stawiamy na jakość,  nie zaś na 
zaczepliwe tytuły, pod którymi kryje się niewiele treści.
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Analiza Pobandzie 

ZASIĘG I ZAANGAŻOWANIE CZYTELNIKÓW
Użytkownicy

71 065
Nowi użytkownicy

36 585
Sesje

127 301

Sesje na użytkownika

1,79
Odsłony

163 141
Strony/sesja

1,28

… 8 paź 9 paź 10 paź 11 paź 12 paź 13 paź

40 00040 00040 tys. odwiedzin
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 LICZBA UŻYTKOWNIKÓW

47,3% 52,7%

powracający użytkownicy

nowi użytkownicy

UŻYTKOWNICY



Pobandzie na Facebooku

WYNIKI 17.09.2019 - 14.10.2019

Działania na stronie

70
Łączna liczba działań na stronie 23%

17,637
Lliczba wyświetleń strony

Łączna liczba wyświetleń strony 36%

662,353
Aktywność dotycząca posta

Aktywność dotycząca posta 55%

110,075
Filmy

3-sekundowe wyświetlenia filmu 85%

1,969
Osoby obserwujące stronę

Osoby oserwujące stronę 5%

480,702
Zasięg posta

Liczba odbiorców 50%

1,877
Polubienia strony

Polubienia strony 5%



Reklama na Pobandzie
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1000 zł    1 miesiąc

2500 zł   3 miesiące

3500 zł   6 miesiący

6000 zł   rok

1500 zł    1 miesiąc

3500 zł   3 miesiące

6000 zł   6 miesiący

8000 zł   rok
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DZIALANIA PR NA RZECZ SPONSORA
- budowanie pozytywnego wizerunku firmy z wykorzystaniem wydarzeń

sportowych

- sport to dziedzina wzbudzająca intensywne emocje, a środki przeznaczone na

sportową promocję dają dużo wyższy wskaźnik zwrotu wartości reklamy

- współtworzenie rzetelnego Portalu.

ZAUFALI NAM

WARTOSC BIZNESOWA I MARKETINGOWA
- możliwość produkcji wspólnych materiałów video w formie filmów promocyjnych

- zespół spójnych narzędzi komunikacji produktowej: reklamy typu display - strona internetowa,

social media, logo na odzieży, artykuły sponsorowane, linki sponsorowane

- obecność merytoryczna - promocja ekspertów poprzez reklamę natywną

- konkursy z udziałem Partnerów

- system rabatów dla stałych Partnerów

BLUZY I KOSZULKI Z REKLAMA
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Łukasz Malaka lukasz.malaka@po-bandzie.com.pl

+48 797 095 230 / +49 152 224 652 04

KONTAKT


