
OFERTA 2020 - reklama na grupach sprzedażowych Facebook

Największe grupy Kupie-Sprzedam, którymi zarządzamy

Reklama na grupach sprzedażowych Facebook
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Zarządzamy ponad 100 grupami typu Kupie/Sprzedam/Zamienie w Polsce i za granicą. 
Obsługujemy większość miast powyżej 7000 mieszkańców. Posiadamy ponad 650 000 
aktywnych użytkowników grup. Setki tysięcy odwiedzin grupy każdego dnia!
Dzięki naszej reklamie możesz dotrzeć do klientów z całej Polski (i nie tylko!)

Reklama na grupach sprzedażowych to tania i elastyczna forma reklamy, która pozwala 
dotrzeć do wielu zróżnicowych odbiorców pod względem społecznościowym i 
zawodowym w jednym momencie - zwiększa to potencjał Twojej reklamy.

KKoszt umieszczenia reklamy w postaci przypiętego postu lub zdjęcia w tle:

Przy wyborze reklamy na więcej niż 3 grupy udzielamy rabatu!
Możliwa indywidualna negocjacja warunków współpracy.
Wystawiamy faktury VAT 23%

Chcesz zobaczyć konkretną grupę on-line?
Poproś nas o bezpośredni link do niej lub wyszukaj 
żądaną grupę na Facebooku.

Warszawa: 70zł netto / 10 dni
Pozostałe grupy: od 40zł netto / 10 dni
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Nie ma Twojego miasta 
na liście obok?

Zapytaj nas 
o reklamę
na grupie 
Twojego 
miasta! 

Miasto
(grupa)

Liczba członków
w danej
grupie

Średni przyrost
nowych członków
30 dni

Średni przyrost
nowych postów
30 dni

Dotrzyj do nowych klientów!
Promuj swoją ofertę na grupach Facebook

reklama@increo.studio

Facebook to najpopularniejszy na świecie portal społecznościowy. W samej Polsce odnotowano 
ponad 11 milionów użytkowników. Coraz częściej serwis ten jest wykorzystywany również jako 

nośnik skutecznej reklamy firmy. Wykup reklamę na grupach kupie-srzedam w serwisie Facebook, a 
zyskasz dostęp do szerokiego grona odbiorców w każdej grupie społecznej.

Nasze grupy posiadają tylko sprawdzonych członków!
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Nasze grupy Kupie/Sprzedam w liczbach

Każda nasza grupa posiada conajmniej 2 administratorów - czuwamy nad jakością umieszczanych treści przez użytkowników oraz zgodność 
postów z regulaminem Facebook. Dzięki naszym działaniom grupy są zaufanym miejscem chętnie odwiedzanym przez uzytkowników, co 

potwierdza ich wysoka aktywność w postach i komentarzach. Daje to gwarancje bezpieczeństwa dla naszych reklamodawców.

Zdjęcie w tle umieszczone jest w nagłówku każdej grupy. 
To najbardziej widoczne miejsce na stronie o największej powierzchni 
reklamowej. 
Grafika wyświetlana jest zarówno w wersji desktop jak i na urządzeniach 
mobilnych. Udostępniamy makietę do przygotowania grafiki.
Możliwość dodania tekst i linku widocznego po kliknięciu na zdjęcie w tle.

FForma reklamy:
zdjęcie 

Wielkość baneru:
1640px x 859px 72DPI

Czas emisji:
co 10 dni

Ogłoszenie wyróżnione wyświetlane jest jako pierwszy głowny post 
dodany do grupy na Facebooku. Jest to drugie najbardziej widoczne 
miejsce na stronie grupy.
Post wyświetlany jest zarówno na wersji desktop jak i na urządzeniach 
mobilnych. Udostępniamy makietę do przygotowania grafiki.
Post przypięty daje możliwość umieszczenia kilku zdjęć/filmu, tekstu 
oraz linków. 

FForma reklamy:
zdjęcia/film + tekst  + 1 link

Wielkość zdjęcia/filmu do postu:
dowolna

Nie umieszczamy wpisów erotycznych, łamiący Polskie prawo jak i łamiących 
regulamin Facebooka.  Na jednej grupie istnieje możliwość promowania tylko 
jednego zdjęcia. Czas emisji reklamy to 10 dni, liczony od momentu dodania 
reklamy na grupie. Przed umieszczeniem reklamy dokonujemy akceptacji 
przesłanego projektu pod względem wizualnym jak i jej treści.

Nasza firma prowadzi profesjonalne studio graficzne z wieloletnim 
doświadczeniem na rynku e-commerce. Jeśli potrzebujesz baneru do 
reklamy na grupie Faceeboka, chętnie przygotujemy ją dla Ciebie. Pytaj o 
szczegóły: reklama@increo.studio
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Koszt emisji:
od 40zł netto / 10 dni

Koszt emisji:
od 40zł netto / 10 dni

+430 000
nowych postów miesięcznie

dodanych do grup

Dostępne formy reklamy na grupach

Zdjęcie w tle Ogłoszenie wyróżnione

Zasady umieszczania reklam Potrzebujesz projekt baneru?

Istnieje możliwość łączenia reklam: zdjęcie w tle + post przypięty

Twoja reklama

Twoja reklama



Całkowity rozmiar pliku (z tłem): 1640x859px
Wielkość treści - widocznej: 1640 x 662px

Różnica wynika z różnego wyświetlania baneru na różnych urządzeniach typu 
komputer i telefon. Na komputerze baner jest przycinany z góry i dołu, dlatego 
potrzebny jest margines głownej treści. 
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Rozmiar i budowa zdjęcia w tle 
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