
990 zł

750 zł

1 350 zł

• Publikacja informacji na portalu biznes.pap.pl
• Publikacja informacji na portalu infostrefa.com
• Zamieszczenie informacji w Serwisie Makro – docierającym 
 do redakcji ekonomicznych polskich mediów

• Publikacja w serwisach i na portalach ogólnoinformacyjnych PAP 
• Publikacja w serwisach i na portalach ekonomicznych PAP Biznes

• Zamieszczenie informacji w Codziennym Serwisie Informacyjnym PAP 
• Bezpośrednia wysyłka mailowa do dziennikarzy i redakcji
• Publikacja w newsletterze PAP MediaRoom 
• Publikacja na portalu pap.pl 
• Publikacja na portalu pap-mediaroom.pl

Odbiorcami komunikatów prasowych są: redakcje i dziennikarze mediów ogólnopolskich,
specjalistycznych i regionalnych, instytucje państwowe oraz indywidualni użytkownicy 
portali PAP. 

Odbiorcami komunikatów są: uczestnicy rynku kapitałowego (banki, biura maklerskie, analitycy,
inwestorzy), media zajmujące się gospodarką i rynkiem finansowym, internauci poszukujący 
specjalistycznych wiadomości ekonomicznych.

Odbiorcami komunikatów prasowych (samorzad.pap.pl) są: samorządowcy i pracownicy urzędów
gminnych, powiatowych i wojewódzkich, pracownicy instytucji i przedsiębiorstw samorządowych,
dziennikarze zainteresowani tematyką samorządową i regionalną, indywidualni użytkownicy
portali PAP.

• Publikacja informacji na portalu samorzad.pap.pl

• Publikacja informacji w newsletterze Serwisu Samorządowego

• Mailing bezpośredni do samorządowców i pracowników 

instytucji samorządowych (1 wysyłka)

(w serwisach i na portalach ogólnoinformacyjnych PAP oraz w serwisach i na portalach PAP Biznes).

Odbiorcami komunikatów prasowych na portalu zdrowie.pap.pl są: dziennikarze zajmujący się
medycyną, polityką lekową oraz systemem ochrony zdrowia w Polsce. Serwis Zdrowie jest też
odwiedzany przez setki tysięcy internautów, którzy znajdują tu sprawdzone i poparte wynikami badań
informacje oraz wywiady ze specjalistami w zakresie profilaktyki, leczenia i polityki zdrowotnej.

• Publikacja informacji na portalu zdrowie.pap.pl
• Promocja informacji na profilach społecznościowych
 Serwisu Zdrowie (FB i TT)

Serwis Zdrowie PAP 

Serwis Samorządowy PAP

Pakiet specjalny: dystrybucja łączona 

NAZWA USŁUGI

Serwisy i portale ogólnoinformacyjne PAP*

Serwisy i portale ekonomiczne PAP Biznes*

CENA (NETTO) W PLN

CENNIK: DYSTRYBUCJA INFORMACJI PRASOWYCH

990 zł

3000 zł

990 zł



(w zależności od lokalizacji 
wydarzenia i zakresu usług) 

(dotyczy wydarzeń organizowanych 
w Centrum Prasowym PAP) 

(dotyczy wydarzeń organizowanych 
poza Centrum Prasowym PAP) 

Cena ustalana indywidualnie, 
zależna od oczekiwanego zasięgu 

Cena ustalana indywidualnie, 
zależna od oczekiwanego zasięgu 

• Zamieszczenie zapowiedzi w Kalendarium Wydarzeń PAP
• Zamieszczenie zapowiedzi w kalendarium PAP MediaRoom

• Dwukrotne wysłanie mailem zaproszenia do dziennikarzy 
z bazy mediów PAP
• Zamieszczenie zapowiedzi w Kalendarium Wydarzeń PAP
• Zamieszczenie zapowiedzi w kalendarium PAP MediaRoom

Bezpośredni mailing do dziennikarzy i redakcji na całym świecie.

Zagwarantowana publikacja na stronach internetowych mediów
lokalnych w każdym z 16 województw – ok. 850 portali lokalnych
o zasięgu 8 mln UU (unikalnych użytkowników).

Wysyłka informacji poprzez serwisy prasowe wyspecjalizowanych, 
międzynarodowych agencji dystrybucji informacji. 

• Realizacja transmisji (obraz, dźwięk, player wideo)
• Oprawa graficzna
• Łączenie uczestników poprzez aplikację Zoom
• Udostępnienie sygnału transmisji na strony internetowe i media 
 społecznościowe
• Tłumaczenia symultaniczne

Transmisja wydarzeń korporacyjnych i medialnych, takich jak konferencje prasowe,
debaty czy konferencje wynikowe spółek. 

Wysyłka jest realizowana do odbiorców Codziennego Serwisu Informacyjnego PAP 
oraz bazy mailingowej dziennikarzy.

Wpis do Kalendarium

Publikacja informacji prasowej w mediach lokalnych**

NAZWA USŁUGI

Transmisja online (na strony www i media społecznościowe)

Dystrybucja zagraniczna informacji prasowej (do 300 wyrazów)

CENA (NETTO) W PLN

Powiadomienie mediów o wydarzeniach (wysyłka zaproszeń i wpis do Kalendarium PAP)

CENNIK: DYSTRYBUCJA INFORMACJI PRASOWYCH

300 zł

500 zł

800 zł

7 500 zł 

od 8 000 zł 



Monitoring publikacji na wybrane przez użytkownika hasła w mediach 
internetowych na całym świecie (globalnie i w podziale 
na poszczególne kraje):
• media ogólnoinformacyjne
• ekonomiczne
• branżowe
• lokalne
• media społecznościowe.
Monitoring wzbogacony jest o dane dotyczące zasięgu i ekwiwalentu 
reklamowego, jak również o mapę tagów ukazujące kontekst, 
w jakim pojawia się szukane hasło.

Kompleksowa analiza wizerunku na podstawie wyników 
monitoringu mediów:
• Ocena wydźwięku artykułów pisanych przez dziennikarzy 
oraz wzmianek w mediach społecznościowych
• Szczegółowa interpretacja pozytywnych i negatywnych kontekstów 
tematycznych, w jakich pojawia się nazwisko, nazwa czy marka
• Analiza tematów i wydźwięku tekstów w mediach ekonomicznych, 
branżowych, lokalnych oraz ogólnoinformacyjnych
• Rekomendacje w zakresie tematów i kanałów komunikacji

Wzbogacamy ofertę dystrybucji informacji Polskiej Agencji Prasowej 
o gwarantowaną publikację w domenie Onet.pl, czyli w najczęściej 
cytowanym medium w kraju w 2019 r.

UWAGA! Usługa dostępna jest wyłącznie w połączeniu z dystrybucją 
w serwisach ogólnoinformacyjnych lub ekonomicznych PAP i PAP Biznes.

1 500 zł

2 000 zł / 1 hasło

6 000 zł /
1 hasło + raport

NAZWA USŁUGI

Dystrybucja w domenie Onet**

Monitoring mediów zagranicznych

Raport wizerunkowy spółki lub osoby

CENA (NETTO) W PLN

CENNIK: DYSTRYBUCJA INFORMACJI PRASOWYCH



Zwiększenie objętościa informacji tekstowej 
(za każde dodatkowe 100 wyrazów) 

Organizacja wydarzeń w Centrum Prasowym PAP

Dystrybucja pliku wideo w serwisach i na portalach PAP
 

Tłumaczenie informacji. Tłumaczenie możliwe w 3 językach: angielskim, 
włoskim, niemieckim.
(do 300 wyrazów)

UWAGA

Standardowa długość dystrybuowanego tekstu (w usłudze dystrybucji ogólnopolskiej i regionalnej)
do 500 wyrazów. Za każde kolejne 100 wyrazów dopłata wg cennika. 

*Każdy tekst może być uzupełniony o 3 pliki graficzne w formacie .jpg i/lub pdf.
Każdy dodatkowy plik graficzny w formacie jpg – 100 zł netto.
**Materiał musi zawierać zdjęcie lub grafikę o proporcji 16:9.

Dystrybucja pliku wideo (do 100 MB) w formacie MP4
UWAGA! Usługa dostępna jest wyłącznie w połączeniu z dystrybucją 
w serwisach ogólnoinformacyjnych lub ekonomicznych PAP i PAP Biznes 

https://centrumprasowe.pap.pl/

NAZWA USŁUGI

USŁUGI DODATKOWE

CENA (NETTO) W PLN

CENNIK: DYSTRYBUCJA INFORMACJI PRASOWYCH

70 zł

800 zł

100 zł


