
  



  

Informacje o portalu

Serwis KalkulatorKalorii.net jest innowacyjnym portalem, który powstał by pomagać w Serwis KalkulatorKalorii.net jest innowacyjnym portalem, który powstał by pomagać w 
uzyskaniu pięknej sylwetki. Misją serwisu jest edukacja użytkowników z zakresu uzyskaniu pięknej sylwetki. Misją serwisu jest edukacja użytkowników z zakresu 
odchudzania i zdrowego stylu życia. Istniejemy na polskim rynku od 2010 roku i w tym odchudzania i zdrowego stylu życia. Istniejemy na polskim rynku od 2010 roku i w tym 
czasie udało nam się nam stworzyć najbardziej zaawansowane na polskim rynku czasie udało nam się nam stworzyć najbardziej zaawansowane na polskim rynku 
narzędzia do planowani diety. narzędzia do planowani diety. 



  

Statystyki miesięczne

KalkulatorKalorii.net jako serwis narzędziowy odznacza się wysokimi KalkulatorKalorii.net jako serwis narzędziowy odznacza się wysokimi 
statystykami zaangażowania użytkowników (czas na stronie, strony/wizyta). statystykami zaangażowania użytkowników (czas na stronie, strony/wizyta). 
Korzystanie z serwisu wymaga większej aktywności od internauty niż przy Korzystanie z serwisu wymaga większej aktywności od internauty niż przy 
przeglądaniu serwisów poradnikowych, dlatego też udaje się nam pozyskać przeglądaniu serwisów poradnikowych, dlatego też udaje się nam pozyskać 
jego wzmożoną uwagę. jego wzmożoną uwagę. 

420 000420 000 odsłon odsłon

132 000 132 000 wizytwizyt

90 000 90 000 unikalnych użytkownikówunikalnych użytkowników

16 000 16 000 zarejestrowanych użytkownikówzarejestrowanych użytkowników

3:56 3:56 średni czas na stronieśredni czas na stronie

3.18 3.18 liczba odsłon tak wizytęliczba odsłon tak wizytę



  

Profil użytkowników portalu

Dominującą grupę użytkowników portalu stanowią kobiety, w wieku 25-34 lat, Dominującą grupę użytkowników portalu stanowią kobiety, w wieku 25-34 lat, 
mieszkające w dużych miastach. Kobiety te chcą schudnąć średnio 18 kg, a mieszkające w dużych miastach. Kobiety te chcą schudnąć średnio 18 kg, a 
więc nastawione są na długotrwały proces walki z nadwagą.więc nastawione są na długotrwały proces walki z nadwagą.

Użytkownicy portalu:Użytkownicy portalu:

● osoby walczące z nadwagąosoby walczące z nadwagą

● osoby zainteresowane zdrowym odżywianiemosoby zainteresowane zdrowym odżywianiem

● sportowy planujący dietęsportowy planujący dietę



  

Płeć użytkowników

Wśród użytkowników dominują kobiety 65%, największą grupę Wśród użytkowników dominują kobiety 65%, największą grupę 
wiekową stanowią osoby w przedziale od 25-34 lat.wiekową stanowią osoby w przedziale od 25-34 lat.



  

Najpopularniejsze działy portalu

Narzędzia i kalkulatoryNarzędzia i kalkulatory

KalkulatorKalorii.net to przede wszystkim portal narzędziowy. Użytkownicy znajdą tutaj KalkulatorKalorii.net to przede wszystkim portal narzędziowy. Użytkownicy znajdą tutaj 
przede wszystkim. Zbiór narzędzi pozwalających na sprawdzanie:przede wszystkim. Zbiór narzędzi pozwalających na sprawdzanie:

● kaloryczności artykułów spożywczych, kaloryczności artykułów spożywczych, 

● skuteczności ćwiczeńskuteczności ćwiczeń

● indywidualnych limitów kaloriiindywidualnych limitów kalorii

Oprócz tego udostępniamy narzędzia do:Oprócz tego udostępniamy narzędzia do:

● planowania dietplanowania diet

● planowania treningówplanowania treningów

● analizowania diety użytkownikówanalizowania diety użytkowników

Każdy kalkulator poza wynikiem obliczeń wyświetla kontekstowe poradyKażdy kalkulator poza wynikiem obliczeń wyświetla kontekstowe porady
i informacje w nawiązaniu do przeprowadzanych obliczeń. i informacje w nawiązaniu do przeprowadzanych obliczeń. 



  

Kalkulator Kalorii

Narzędzie pozwalające nie tylko sprawdzać Narzędzie pozwalające nie tylko sprawdzać 
kaloryczność wybranych artykułów kaloryczność wybranych artykułów 
spożywczych, ale również obliczanie spożywczych, ale również obliczanie 
kaloryczności i rozkładu wartości kaloryczności i rozkładu wartości 
odżywczych potraw złożonych z wielu odżywczych potraw złożonych z wielu 
artykułów spożywczych.artykułów spożywczych.

Kalkulator Spalania Kalorii

Narzędzie pozwalające porównywać Narzędzie pozwalające porównywać 
skuteczność różnych typów ćwiczeń pod skuteczność różnych typów ćwiczeń pod 
kątem ich efektywności w spalaniu kalorii.kątem ich efektywności w spalaniu kalorii.



  

Kalkulator Przemiany Materii

Narzędzie pozwalające obliczyć Narzędzie pozwalające obliczyć 
indywidualne zapotrzebowanie na indywidualne zapotrzebowanie na 
kalorie, z zależności od płci, wieku, kalorie, z zależności od płci, wieku, 
wzrostu i wagi.wzrostu i wagi.

Kalkulator BMI

Narzędzie pozwalające na Narzędzie pozwalające na 
sprawdzenie swojego współczynnika sprawdzenie swojego współczynnika 
BMI.BMI.



  

Strefa premium

Zestaw płatnych narzędzi do planowania diet, treningów oraz Zestaw płatnych narzędzi do planowania diet, treningów oraz 
kontrolowania prawidłowości składu spożywanych posiłków.kontrolowania prawidłowości składu spożywanych posiłków.



  

Artykuły poradnikowe

Sekcja z artykułami poradnikowymi na temat odchudzania, zdrowego stylu życia Sekcja z artykułami poradnikowymi na temat odchudzania, zdrowego stylu życia 
oraz zasad skutecznych treningów.oraz zasad skutecznych treningów.



  

Ranking diet

Opisy i porównania skuteczności najpopularniejszych diet.Opisy i porównania skuteczności najpopularniejszych diet.



  

Przepisy

Baza kilkuset dietetycznych przepisów.Baza kilkuset dietetycznych przepisów.



  

Oferta reklamowa

Standardowe formy reklamowe w ofercieStandardowe formy reklamowe w ofercie

● Reklama banerowaReklama banerowa

● Stała obecność w serwisieStała obecność w serwisie

Reklama niestandardowaReklama niestandardowa

● Artykuły sponsorowaneArtykuły sponsorowane

● Patronat wybranych działówPatronat wybranych działów

● KonkursyKonkursy

● Akcje specjalneAkcje specjalne



  

Billboard 750x100



  

Double Billboard 750x200



  

Wideboard 930x200



  

Rectangle 300x250



  

Half Page 300x600



  

Artykuły sponsorowane



  

Artykuły sponsorowane

● Artykuły sponsorowane zawsze 
widoczne są na samej górze listy 
artykułów

● Każdy artykuł jest eksponowany w 
prawej kolumnie widocznej na 
prawie każdej podstronie serwisu.

● Każdy artykuł może mieć dowolnie 
dobrane zdjęcie lub baner 
300x150 widoczny w prawej 
kolumnie nad tytułem artykułu.



  

Cennik reklamowy 

Format reklamy Jednostka rozliczeniowa Cena netto

Billboard (750x100) CPM 45

Double Billboard (750x200) CPM 60

Triple Billboard (750x300) CPM 80

Wideboard (930x200) CPM 80

Rectangle (300x250) CPM 40

Halfpage (300x600) CPM 75

Box  (300x100) CPM 30

Artykuł sponsorowany tydzień 1500

Artykuł sponsorowany miesiąc 4000

Mailing kampania* 2000

Kreacje banerowe rozliczane za 1000 odsłon

* baza mailingowa ma 5000 adresów



  

Cennik reklamowy 

Stała obecność w serwisie

Format reklamy Tydzień* Miesiąc**

Double Billboard (750x200) 5000 15000

Wideboard (930x200) 6500 18000

Rectangle (300x250) 3500 8000

Halfpage (300x600) 6000 15000

Box  (300x100) 2500 4000

Artykuł sponsorowany 1500*** 4000***

Wszystkie kwoty są cenami netto

*  Gwarantowane 100 000 odsłon

** Gwarantowane 400 000 odsłon

*** Artykuły sponsorowane mają dodatkowo zagwarantowane odpowiednio 100 000 lub 400 000 odsłon 

zajawki artykułu w całym serwisie 
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