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Dla redakcji, ale i dla – nie boję się tego 

powiedzieć – całej społeczności skupionej 

wokół działającego od dwóch dekad 

serwisu, to zaszczyt, że będzie nam 

dane w najbliższym czasie działać jako 

partnerzy.

- PAWEŁ KAPUSTA, redaktor naczelny WP SportoweFakty

Wirtualna Polska
partnerem medialnym 
PKOL!

„



| XXIV Zimowe Igrzyska Olimpijskie odbędą się w Pekinie w dniach 4-20 lutego 

2022 roku. 

| Stolica Chin zostanie pierwszym miastem-organizatorem zarówno letnich, jak i 

zimowych igrzysk.

| Wielką zmianą w programie igrzysk jest wprowadzenie konkursu w skokach 

narciarskich dla drużyn mieszanych. 

| Czy będzie to jedyny konkurs skoków, którego nie zdominują Polacy?

| Szans medalowych wypatrujemy również w biathlonie i short-tracku.

| WP SportoweFakty nie przegapią żadnego startu pod biało-czerwoną flagą.

Wyjątkowe Igrzyska Olimpijskie



Harmonogram przygotowań

Czas trwania ZIO

4  – 20 lutego
2022

Przygotowania do ZIO

1 grudnia 2021 – 4 lutego  2022
Po zakończeniu 

ZIO

20 – 27 lutego
2022



| Prowadzimy największy serwis sportowy w Polsce.

| Na stałe współpracujemy z ponad 200 redaktorami w kraju i za granicą.

| Piszemy nie tylko dla fanów najpopularniejszych dyscyplin sportowych.

| Angażujemy czytelników również w mediach społecznościowych.

Zdobywamy złoto w kategorii „sport”

Źródło: Gemius Wrzesień 2021

8,4
MLN RU MIESIĘCZNIE

220,1
MLN PV MIESIĘCZNIE

26:45
MIN I SEK: ŚREDNI CZAS 

NA UŻYTKOWNIKA

650
TYS. FANÓW NA FB

31
TYS.FOLLOWERSÓW NA IG



Ogromne dotarcie na sekcji Pekin 2022

6 mln użytkowników, 60 mln odsłon.*

Operacja na niespotykaną skalę

Akredytowany dziennikarz na miejscu w Pekinie.

Kilkadziesiąt osób relacjonujących z Polski.

Opublikujemy ok. 1500 artykułów.

Topowi ludzie na naszych łamach

W rolach ekspertów: gwiazdy polskiego sportu 
olimpijskiego.

Dlaczego warto być z nami?

Wyjątkowy kontent

Zapowiedzi, relacje, podsumowania.

Reportaże i materiały premium.

Grafiki, quizy i statystyki.

Będziemy wszędzie!

Strona Główna WP, WP SportoweFakty, 
telewizja, radio.

Codzienne relacje w Social Mediach - Facebook, 
Instagram.

*Zasięg uwzględnia odjęcie odsłon adblockowych



W czasie Igrzysk będziemy mocno promować treści 
związane z tym wydarzeniem.

Strona Główna WP:

| Obecność na samej górze strony w WP LIVE.*

| Newsy w module tematycznym SPORT.

| Zajawki w głównym module newsowym na 
szczycie strony.

WP SportoweFakty:

| Dedykowany moduł na SG Serwisu.

| Zajawki w modułach redakcyjnych: Polecane
i Najnowsze.

Social Media:

| Codzienne publikacje w Profilu 
WP SportoweFakty na Facebook, który obserwuje 
ponad 647 000 osób.

| Relacje live  nagrywane przez  dziennikarzy.

Promocja treści w czasie Zimowych Igrzysk

*Obecność na SG może zmienić formę 



Partnerstwo w WP SportoweFakty

styczeń-luty 2022



Branding treści
z tagiem „Pekin 2022”

Branding treści
z tagiem „Skoki 

narciarskie”

Kursy w relacjach
na żywo

Follow Your player
Sidescroller

Partnerstwo cykli natywnych i niestandardowe formy współpracy

Zimowe kompendium
Listowniki

Zimowe dniówki
na ROS WP SportoweFakty

Branding Modułu
na Stronie głównej WP 

Sportowe Fakty

Branding Modułu
na Stronie Głównej  WP

Sięgnij po jedną z przygotowanych propozycji



W czasie trwania zimowych igrzysk powstanie 
ogrom treści redakcyjnych. Proponujemy 
branding tych oznaczonych tagiem „Pekin 
2022”* następującymi formatami:

| Nagłówek + tapeta desktop (Tapeta z capp.1 
UU x dzień)

| Panel premium mobile

Czas trwania sponsoringu:

| 04 – 20.02.2022

Branding sekcji Zimowe Igrzyska 
Olimpijskie

*Z wyłączeniem Strony głównej tagu Pekin 2022



Nagłówek + Tapeta desktop i Panel 
premium Mobile (Widok artykułowy)



Widok strony głównej sekcji

Widok nagłówka na stronach kategorii tematycznej. 
Np. Skoki Nariarskie.



Strona główna WP



Dedykowany moduł ZIO 2022 na Stronie Głównej Wirtualnej 
Polski.*

Standardowo zawiera trzy kafle redakcyjne i znajduje się na 
szczycie strony.

Podczas najważniejszych wydarzeń uruchamiamy wersję 
rozszerzoną.

Dopuszczamy przeniesienie modułu nad sekcję sport 
podczas najważniejszych krajowych wydarzeń (max 7 dni w 
czasie całych igrzysk).

Branding modułu przygotujemy w porozumieniu z 
klientem.

Klient będzie obecny w module poprzez lokowanie 
logotypu.

Obecność brandingu: 

| desktop / mobile

Czas trwania sponsoringu: 

| 04–20.02.2022

Branding modułu na Stronie Głównej WP

*Wygląd i umieszczenie modułu może ulec zmianie ze względu na sytuację pandemiczną.



Wersja rozszerzona, 
prezentowana, podczas 

najważniejszych wydarzeń.

Warianty modułu na Stronie Głównej WP



Wersja nad modułem 
Sport.

Warianty modułu na Stronie Głównej WP



Strona główna WP 
SportoweFakty



Dedykowany moduł zimowych igrzysk na Stronie 
Głównej Wirtualnej Polski WP SportoweFakty.

Moduł umieszczony na samej górze strony, 
nad streamem newsów.

Moduł prezentowany przez cały okres Igrzysk.

Dotarcie do najbardziej zaangażowanego 
użytkownika, który wchodzi na SF bezpośrednio.

Klient będzie obecny w module poprzez lokowanie 
logotypu i kreacji reklamowej.

Czas trwania sponsoringu: 04 – 20.02.2022.

Obecność brandingu: desktop / mobile

Branding modułu na WP SportoweFakty

*Wizualizacja wyglądu i obecności partnera – poglądowa, do ustalenia na dalszym etapie.



Skoki Narciarskie



| Jak zawsze w sezonie zimowym, WP Sportowe Fakty rozgrzeją się do czerwoności podczas turniejów 
skoków narciarskich. 

| Nie inaczej będzie podczas zmagań w Pekinie.

| Dodatkowo na Igrzyskach czeka nas nie lada gratka: pierwszy raz rozegrany zostanie konkurs drużyn 
mieszanych (mikst).

| Gwarantujemy ogromne zasięgi treści z tagiem „Skoki narciarskie”.

Lecimy po medale!



Markom, które chcą być widoczne przez cały czas 
trwania gorączki skoków, proponujemy obecność przy  
treściach z tagiem „skoki narciarskie” na formatach:

Halfpage desktop, rectangle mobile, FF

Nie gwarantujemy wyłączności branżowej i reklamowej.

Czas trwania:  4 - 16.02.2022

Halfpage desktop + Rectangle mobile



Kalendarz skoków

Dni zawodów Szanse medalowe

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela

31 1 2 3 4 5

Kwalifikacje na 
skoczni 
normalnej

6

Skoki na 
skoczni 
normalnej

7

Miksty

8 9 10 11

Kwalifikacje 
skoków na 
skoczni dużej

12

Skoki na 
skoczni dużej

13

14

Zawody 
drużynowe

15 16 17 18 19 20



Zimowe dniówki



| Podczas Igrzysk rozegranych zostanie 105 konkurencji w 15 dyscyplinach.

| Sam wybierz, który dzień będzie najbardziej korzystny dla twojej kampanii.

| Dzień otwarcia, finał popularnej dyscypliny, a może dni przed i po startach Polaków?

| Model emisji ROS SportoweFakty nie ogranicza zasięgu tylko do treści związanych z Igrzyskami.

| Z uwagi na status wydarzenia, zasięgi będą wyższe niż zwykle.

Wybierz swój dzień



Kalendarz wybranych wydarzeń

Wydarzenie 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Ceremonia 

x x

Skoki 
Narciarskie x x x x x x

Short track

x x x x x x

Biathlon

x x x x x x x x x x



Markom, które wybiorą obecność jednego dnia w całym 
serwisie WP SportoweFakty proponujemy obecność w 
formacie:

Dbb desktop + Banner skalowalny mobile FF

Nie gwarantujemy wyłączności branżowej i reklamowej.

Format zimowej dniówki



Kursy w relacjach 
na żywo 1,75



W terminie 04-20.02 na relacjach live z turnieju skoków 
narciarskich wyświetlimy belkę z kursami zakładów.

| Belka wyświetlać będzie aktualne kursy danych 
zawodów.

| Kreacja pobierze informacje o kursach bezpośrednio 
od partnera - wymagany jest dostęp API partnera.

Belka w relacjach na żywo

W ramach realizacji gwarancji klików, w trakcie kampanii możliwa jest emisja kreacji standardowych w modelu CPC.
Zasięg uwzględnia odjęcie adBlocków.
Do decyzji Redakcji pozostaje, które wydarzenia będą relacjonowane w relacjach live.
Czas wdrożenia od dostarczenia poprawnie API – 7 dni.



Zimowe kompednium



O co chodzi w: curlingu, skeletonie, short tracku, kombinacji norweskiej, 
bobslejach, snowboardingu?

Jeśli chcesz zostać dla naszych użytkowników ekspertem w dziedzinie 
sportów zimowych, proponujemy partnerstwo w stworzeniu serii 
przewodników po mniej popularnych sportach zimowych.

Wybierzemy między 4 a 8 dyscyplin i każdej poświęcimy osobny 
przewodnik w formie Listownika.

Dzięki naszym wyjaśnieniom, użytkownik zrozumie co dzieje się na 
ekranie. Dlaczego bobsleiści tak śmiesznie się rozpędzają, za co są 
punktowani snowboardziści, jak emocjonować się, oglądając curling, czy o 
co chodzi z kombinacją norweską....

W opisach nie zabraknie luzu i humoru. Dzięki temu nawet niszowa 
dyscyplina może stać się ciekawa do oglądania na ekranie.

Zimowe kompendium



| Zimowa dyscyplina sportu, łącząca biegi 
narciarskie ze strzelectwem. 

| W czasie biegu zawodnicy 2 lub 4 razy zajmują 
stanowiska na strzelnicy, przyjmując postawę stojącą 
lub leżącą, oddając za każdym razem po 5 strzałów.

| Cele na strzelnicy znajdują się w odległości 50 m.

| Pierwowzorem biathlonu był patrol wojskowy, który 
znalazł się jako dyscyplina pokazowa w 
programie Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1924 w 
Chamonix.

| Na mistrzostwach świata w biathlonie świetnie 
zaprezentowała się polska sztafeta kobiet. Kinga 
Zbylut, Monika Hojnisz-Staręga, Kamila Żuk, Anna 
Mąka. Te nazwiska warto zapamiętać.

Biathlon, dwubój zimowy



| …na krótkim torze.

| Odmiana łyżwiarstwa szybkiego. Jest jedną z 
najmłodszych wyczynowych dyscyplin sportów 
zimowych.

| Do programu zimowych igrzysk olimpijskich short
track dołączył w 1992 roku.

| Wyścigi odbywają się na krótkim torze wyznaczonym 
na tafli do hokeja na lodzie. 

| Rozgrywane są biegi indywidualne i sztafety, w 
których zawodnik wypycha swojego zmiennika, aby 
nabrał prędkości.

| Zawodnicy w wyniku prędkości rozwijanych do 50 
km/h podpierają się ręką na łuku.

| Polskie talenty to: Natalia Maliszewska, Bartosz 
Konopko oraz Magdalena Warakomska.

Short track: łyżwiarstwo szybkie…



Follow your player



| To ludzkie historie najbardziej przyciągają i angażują, i to one mogą też 
być nośnikiem wartości marki.

| Jeśli twoja marka jest mecenasem sportu i możesz zaangażować 
ambitnego sportowca do swoich działań reklamowych, pomożemy ci 
przygotować unikalny kontent.

| Przygotujemy profesjonalny fotoreportaż, który poprowadzi 
czytelników przez historię, którą tworzycie razem ze swoim 
ambasadorem.

| Czy to będzie historia o pasji, poświęceniu i sukcesach osiąganych 
mimo przeciwności?  A może dobroczynnym projekcie, który razem 
prowadzicie? 

| Gotowy artykuł opublikujemy w innowacyjnym formacie Sidescroller, 
który zamieni reportaż w interaktywną galerię sztuki.

| Taka forma gwarantuje też naturalne, nieinwazyjne lokowanie produktu 
oraz wartości marki.

Follow your player: jeden 
dzień z życia olimpijczyka



Czym jest Sidescroller?

| Sidescroller ma formę horyzontalnego 
onepagera.

| Składa się z 10-12 slajdów. Połączone ze sobą 
tworzą jeden widok, który użytkownik 
płynnie przescrollowuje.

| Poszczególne elementy są animowane, co 
sprawia, że przejścia między slajdami są 
niewidoczne.

| Zawiera jedną treść natywną o długości ok. 3000 
znaków (ze spacjami).

| Na potrzeby Sidescrollera tworzymy dedykowaną 
marce sesję zdjęciową.

| Sidescroller może zawierać również tło 
dźwiękowe.

Zobacz przykładową realizację

Uwaga! W razie potrzeby umieszczenia w Sidescrollerze materiału 
wideo prosimy o indywidualne konsultacje w zakresie czasu wdrożenia 
projektu.

https://internetodplay.wp.pl/


Sidescroller: Follow your player

Obencność klienta:

| Klient jest partnerem treści.

| Logotyp klienta.

| Lokowanie produktu/marki klienta 
w treści oraz na zdjęciach.

Sidescroller promujemy na:

| Stronie Głównej WP,

| SG wybranego serwisu WPM,

| Facebooku – fanpage'u wybranego 
serwisu WPM.

Promocja Sidescrollera trwa 
ok. 3 tygodnie.

Możliwość dodatkowej wyceny formatów DBB 
desktop i banner mobile na tagu dyscypliny bohatera.



Zapraszamy do współpracy

Biuro Reklamy Wirtualna Polska Media S.A. ul. Żwirki i Wigury 16, 02-092 Warszawa.
www.reklama.wp.pl reklama@grupawp.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie treści zamieszczone w niniejszym dokumencie 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Wirtualna Polska Media S.A. oraz przedmiot 
praw autorskich lub/i licencji przysługujących Wirtualna Polska Media S.A. lub/i innym 
osobom i podlegają ochronie prawnej wynikającej w szczególności z ustawy z dnia 
16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawy z dnia 04.02.1994r. o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zwielokrotnianie lub/i rozpowszechnianie 
lub/i inne wykorzystywanie niniejszego dokumentu lub jakiekolwiek jego części, bez 
względu na sposób lub formę tego zwielokrotnienia lub/i rozpowszechniania lub/i 
wykorzystania, wymaga uprzedniej pisemnej zgody Wirtualna Polska Media S.A.
Dokument niniejszy nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
23.04.1964r. kodeks cywilny
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