
KRN.pl to najlepszy sposób na zbudowanie wizerunku firmy oraz skuteczną reklamę inwe-
stycji. Nasz Portal odniósł swój sukces dzięki ukierunkowaniu na użytkowników, którzy 
poszukują rzetelnych ofert oraz wartościowych informacji na temat rynku nieruchomości. 
Jako jedyni, poprzez silnie rozbudowaną część redakcyjną, gwarantujemy merytoryczne 
wsparcie, z którego na co dzień korzystają tysiące użytkowników i profesjonalistów. 

Przez ostatnie lata z naszej oferty skorzystały tysiące klientów z branży nieruchomości, 
dzięki którym i dla których nieustannie się rozwijamy. 

OFERTA
DLA DEWELOPERÓW



Powszechnie wiadomo, że na decyzję o zakupie nieruchomości wpływ ma wiele bodźców. Aby zmak-
symalizować efektywność prowadzonych działań reklamowych konieczne jest wykorzystanie różno-
rodnych form reklamy. Ważne jest to aby reklama trafiła do jak najszerszej liczby odbiorców. Jednak 
to nie wszystko. 
Tajemnicą sukcesu w reklamie jest jej umiejętne „targetowanie”. Państwa reklama musi trafić do osób, 
które będą rzeczywiście zainteresowane zakupem nieruchomości. 
Badania użytkowników Portalu KRN.pl jednoznacznie wskazują, że osoby odwiedzające nasz serwis 
to cenni klienci dla firm deweloperskich. 
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Wielkość miejscowości zamieszkiwanych
przez użytkowników portalu 
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e-mail: magdalena.mrozek@krnmedia.pl

Profil demograficzny
użytkowników portalu

Źródło: Badanie statystyczne zrealizowane na zlecenie KRN media SP. z o.o. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa 2 500 użytkowników portalu KRN.pl. 
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Najczęściej wybierane
FORMY REKLAMY

Wyróżnienie oferty
Badania zachowań użytkowników korzystających z 
wyszukiwarek ofert wskazują, że jedynie kilka do kilkuna-
stu stron wyników jest przez nich oglądanych. Dzięki 
wyróżnieniom ofert mają Państwo pewność, że ogłosze-
nia realizowanych inwestycji wyświetlą się na samym 
początku listy. Wniosek z tego jest jednoznaczny – im 
szybciej użytkownik znajdzie nasze ogłoszenie tym więk-
sza szansa na sukces. 

Inwestycja podstawowa
To pierwszy krok do zaprezentowania oferty naszym 
użytkownikom. Stanowi ona kompleksowy i kompletny 
opis inwestycji i inwestora.

Superoferta
To wizualizacja Państwa inwestycji na stronie głównej lub 
regionalnej. Główną cechą tej reklamy jest jej szczególna 
skuteczność. Jej atrakcyjne umiejscowienie gwarantuje 
wyraźny wzrost liczby zainteresowanych.

Video - prezentacja
Aktualnie konsumenci przed dokonaniem zakupu nieru-
chomości wykazują bardzo silną aktywność w poszukiwa-
niu informacji na temat przedmiotu zainteresowania. 
Alternatywą dla standardowych form reklamy jest 
Video-prezentacja.  
Dzięki video-prezentacji mają Państwo możliwość w 
indywidualny, atrakcyjny i niecodzienny sposób dotrzeć z 
przekazem do klientów. 

Wirtualny spacer
To interaktywna forma prezentacji inwestycji. Atrakcyjne 
przedstawienie nieruchomości pomoże Państwu rozbu-
dzić wyobraźnię klientów, co bardzo przybliży ich do 
podjęcia decyzji. (Możemy polecić Państwu współpracu-
jące z nami firmy, realizujące „Wirtualne spacery”).
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Reklama na portalu
KRN.pl to także

Mailing
Daje możliwość dotarcia z ofertą do ponad 60 000 
zarejestrowanych odbiorców zainteresowanych nieru-
chomościami. 

Biuletyn
Wielokrotnie nagradzany Biuletyn KRN.pl to oprócz 
cotygodniowej dawki informacji,  znakomity nośnik 
reklamy w postaci graficznej lub tekstowej (artykuł, 
wywiad).

Billboard
Reklama graficzna umieszczona w nagłówku na wszyst-
kich stronach serwisu. Jest najbardziej wyeksponowaną 
formą reklamy dostępną w serwisie KRN.pl.  Pozwala na 
dotarcie z ofertą do najszerszego grona użytkowników. 
Odsyła bezpośrednio do strony www wskazanej przez 
dewelopera. 

Banner
Podobna do billboardu forma reklamy, różniąca się 
wymiarami i położeniem w serwisie. 
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Forma reklamy Opis Cena

Inwestycja podstawowa

Dodatkowa inwestycja

Dodatkowa inwestycja 

KRN PREMIUM

SUPEROFERTA
(strona główna KRN.pl)

SUPEROFERTA
(strony regionalne KRN.pl)

Artykuł sponsorowany
lub wywiad

220 zł/mc
(mieszkania)

190 zł/mc
(domy)

Na inwestycję podstawową składają się:

Prezentacja kolejnej inwestycji deweloperskiej wraz z jej pełnym 
opisem jak w inwestycji podstawowej.

Artykuł sponsorowany lub wywiad prezentujący dewelopera, inwesty-
cję zamieszczony na łamach portalu KRN.pl w sekcji „INFORYNEK” oraz 
w ogólnopolskim Biuletynie KRN (ok. 60 000 odbiorców)

SUPEROFERTA to jedna z najbardziej skutecznych form prezentacji ofert 
na portalu KRN.pl. Superofertę stanowi zdjęcie lub wizualizacja 
inwestycji zamieszczone na stronie głównej a także jej nazwa i lokaliza-
cja. Jej kliknięcie skutkuje przeniesieniem użytkownika do prezentacji 
inwestycji. 

SUPEROFERTA REGIONALNA to superoferta zamieszczona na stronach 
regionalnych

Prezentacja nieograniczonej liczby inwestycji *
* nie dotyczy agencji reklamowych

Prezentacja jednej inwestycji wraz z jej pełnym opisem oraz 
charakterystyką lokali.
Prezentacja ofert na 6 serwisach partnerskich.
Wizytówka z logotypem i danymi kontaktowymi na liście
„Deweloperzy i inwestorzy”.
Domena deweloper.krn.pl.
Emisja inwestycji na stronie głównej portalu KRN.pl w dziale
NOWE INWESTYCJE.
Aktualizacje inwestycji przez cały okres trwania umowy.

80 zł/mc
(mieszkania)

60 zł/mc
(domy)

500 zł/mc

400 zł/mc

200 zł/mc

POLCENA INWESTYCJA
(strona główna KRN.pl)

Polecana inwestycja to zdjęcie lub wizualizacja inwestycji zamieszczona 
w centralnym miejscu strony głównej portalu KRN.pl, jej nazwa i 
lokalizacja. Kliknięcie polecanej inwestycji skutkuje przeniesieniem 
użytkownika do prezentacji inwestycji. 

190 zł/mc

POLCENA INWESTYCJA
(strony regionalne KRN.pl)

Polecana inwestycja to polecane inwestycje zamieszczone na stronach 
regionalnych

Wyróżnienie oferty w pierwszych wynikach wyszukiwania oraz 
oznaczenie jej kolorem. Wyróżnione oferty prezentowane są nad 
ofertami bez wyróżnień. Pozycja jest zależna od ilości wyróżnionych 
ofert w danej kategorii i daty aktualizacji.

60 zł/mc

Prezentacja filmu video
lub wywiadu w ofercie

Prezentacja filmu video dotyczącego inwestycji zamieszczona będzie w 
szczegółach oferty i inwestycji. 60 zł/1 film

Wirtualny spacer
w ofercie

Wirtualny spacer „po  inwestycji” zamieszczony będzie w szczegółach 
oferty i inwestycji. 60 zł/1 film

POZYCJONOWANIE
FIRMY W DZIALE
„DEWELOPERZY
I INWESTORZY”

WYRÓŻNIENIE OFERT

Pozycjonowanie firmy przez miesiąc na liście firm w dziale Deweloperz
i Inwestorzy. 

Miejsce I              250 zł/mc
Miejsce II             200 zł/mc
Miejsce III           150 zł/mc
Miejsce IV           100 zł/mc
Miejsce V              50 zł/mc

150 zł/1 artykuł

Wyróżnienie 1 oferty     10 zł/mc
Wyróżnienie 5 ofert        40 zł/mc
Wyróżnienie 10 ofert     60 zł/mc
Wyróżnienie 25 ofert     100 zł/mc
Wyróżnienie 50 ofert     150 zł/mc

Podane ceny są cenami netto. Należy doliczyć do nich obowiązującą stawkę VAT.
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