
Portal Moje Stypendium: 
największy portal
stypendialny w Polsce
Prezentacja programu Moje Stypendium i oferta
współpracy dla Partnerów 

ważna od lipca 2022



Co i kto?
Serwis mojestypendium.pl
powstał w 2006 roku.

Prowadzony jest przez
Fundację Dobra Sieć.

Nasza wiedza 
 gromadzeniu wiedzy o programach
wspierających rozwój
badaniu stypendiów w Polsce
projektowaniu kampanii promocyjnych
redakcji artykułów edukacyjnych
wyznaczaniu standardów realizacji
programów stypendialnych

Jesteśmy ekspertami w:
Nasze wyniki
Portal jest na 1. miejscu wyszukiwania
w Google po słowach
stypendia oraz stypendium 

Portal odnotowuje ponad 2 mln odsłon,
640 tys. sesji i 450 tys. czytelników
rocznie* 

Portal www.mojestypendium.pl
wiodące źródło informacji o wsparciu rozwoju uczniów, studentów,
artystów i młodych naukowców

*Dane z okresu 01.07.2021 - 30.06.2022,
statystyki Google Analytics



Województwa
1. Mazowieckie, 133 160 UU (31,04%)
2. Śląskie, 42 951 UU (10,01%)
3. Małopolskie, 40 323 UU (9,40%)
4. Wielkopolskie, 34 328 UU (8,00%)
5. Dolnośląskie, 33 317 UU (7,77%)

Kraje
1. Polska, 439 474 UU
(94,56%)
2. Stany Zjednoczone, 4216
UU (0,91%)
3.  Niemcy, 2764 UU (0,59%)
4.  Wielka Brytania, 1655 UU
(0,36%)
5. Norwegia, 1295, UU
(0,28%)

Miasta
1. Warszawa, 116 345 UU (27,12%)
2. Wrocław, 27 061 UU (6,31%)
3. Kraków, 26 137 UU (6,09%)
4. Poznan, 24 196 UU (5,64%)
5. Gdansk, 20 310 UU (4,73%)

*Dane z okresu 01.07.2021 - 30.06.2022,
statystyki Google Analytics

Portal www.mojestypendium.pl
statystyki o liczbie unikalnych użytkowników



Wiek Płeć

*Dane z okresu 01.07.2021 - 30.06.2022,
statystyki Google Analytics

Portal www.mojestypendium.pl
statystyki o wieku i płci naszych unikalnych użytkowników



Współpraca ekspercka: doradztwo
i realizacja zleconych działań
Cena: ustalana indywidualnie

Wsparcie w tworzeniu programów
Pomagamy w budowaniu inicjatyw edukacyjnych
(stypendiów, konkursów, staży) od idei do realizacji:
tworzeniu dokumentacji, zasad programu, budżetu, strategii
komunikacji i promocji

Kampanie promocyjne
Realizujemy kompleksowe kampanie promocyjne
stypendiów, konkursów i staży - szczegóły poniżej. 

Kompleksowa ewaluacja 
Pomagamy w ewaluacji programów
stypendialnych zgodnie ze standardami 
Karty Zasad Dobrego Programu Stypendialnego

Warsztaty, szkolenia i aktywizacja
Projektujemy i prowadzimy warsztaty, webinaria, szkolenia
oraz działania aktywizujące dla stypendystów i wolontariuszy



Co oferujemy?
Kompleksową promocję programów rozwojowych           
w Polsce i na świecie.

Chcemy pomóc Państwu w dotarciu do osób, które
nadeślą wysokiej jakości zgłoszenia do programów
rozwojowych bądź dowiedzą się o Państwa instytucji. 

Oferujemy wsparcie w tworzeniu od podstaw
kampanii promocyjnych, dbając o najwyższą jakość
materiałów.



Wzrost
wiarygodności 

i rozpoznawalności
dzięki współpracy z ekspercką

organizacją pozarządową dbającą 
o rzetelność publikowanych treści 
i najwyższe standardy działania  

Wymiana wiedzy 
i dotarcie do dużej

społeczności
poprzez m.in. wspólne promowanie
informacji o programie, które dotrą

do czytelników portalu dotrą 
do czytelników portalu 

(uczniów, studentów, absolwentów,
naukowców, artystów), odbiorców

Państwa działań.
 

Korzyści ze współpracy

Promocja
działalności 

lub programu
poprzez m.in. banery reklamowe,

artykuł sponsorowany,
social media portalu 



Promocja 
na portalu: 
banery
reklamowe

Baner reklamowy mały (448px na 224px)

Ekspozycja: góra strony głównej, podlinkowanie do strony Partnera

Cennik: 800 zł netto/tydzień wyświetlania, 2100 zł/miesiąc
wyświetlania

Szacowana skuteczność
(na 14 dni wyświetlania):
od 1212 do 3940 wyświetleń
od 14 do 29 kliknięć

Dane na podstawie statystyk z
kampanii przeprowadzonych w
okresie 01.03.2022 -
30.06.2022



Baner reklamowy duży (897px na 225 px): 1500 zł/tydzień
wyświetlania 

kafelek na stronie głównej, przenoszący do działu Aktualności,
dodatkowo publikacja informacji o artykule na FB portalu.

tekst do 3000 znaków ze spacjami, 
2 grafiki (670x360 px oraz 300x300 px), 
możliwość dodania filmu oraz zdjęć w treści artykułu.

korekta i redakcja we współpracy z Partnerem: 380 zł netto

Artykuł sponsorowany 
Ekspozycja

Wytyczne

Cennik: 175 zł netto/dzień, 1000 zł netto/tydzień, 2500 zł/miesiąc
wyświetlania

Dodatkowa usługa:

Promocja 
na portalu: 
artykuły
sponsorowane

Szacowana skuteczność (na 14 dni wyświetlania):
od 3481 do 6751 wyświetleń artykułu na stronie głównej
od 97 do 266 wyświetleń artykułu

Dane na podstawie statystyk z kampanii przeprowadzonych w okresie
01.04.2022 - 30.06.2022



Promocja 
na portalu:
newsletter
portalu

5000 subskrybentów (stan na lipiec
2022)
najbliższy termin wysyłki: 27 lipca, 24
sierpnia

podlinkowany baner/GIF (od Partnera)
opis (do 250 znaków ze spacjami)

Wyróżnienie oferty w ramach regularnego
newslettera portalu Moje Stypendium

Wyróżnienie w górnej części newslettera
Wytyczne:

Cennik: jednokrotne wyróżnienie - 400 zł
netto, dwukrotne wyróżnienie - 750 zł
netto. 

Szacowana skuteczność:
od 1409 do 1799 wyświetleń
(otwarć newslettera)
od 449 do 561 kliknięć w link

Dane na podstawie statystyk z
kampanii przeprowadzonych w
okresie 01.04.2022 -
30.06.2022



fanpage Moje Stypendium: ponad 9900 obserwujących
grupa Łowcy stypendiów: ponad 6700 członków

Publikacja oferty na portalu Facebook:

Publikacja oferty na portalu LinkedIn (170 obserwujących)

Publikacja oferty na portalu Instagram (300
obserwujących)

stan na lipiec 2022

Promocja 
na portalu:
social media

Szacowana skuteczność:
od 522 do 1152 wyświetleń posta

Dane na podstawie statystyk z kampanii przeprowadzonych w
okresie 01.04.2022 - 30.06.2022



Promocja na portalu:
pakiet podstawowy

Cena: 2300 zł netto

Baner reklamowy (448px na 224px)
Ekspozycja: góra strony głównej, podlinkowanie do strony
Partnera 
Czas wyświetlania: 7 dni

Newsletter portalu
Jednokrotne wyróżnienie w górnej części
newslettera

Artykuł sponsorowany
Ekspozycja: strona główna oraz dział Aktualności
Redakcja po stronie Partnera
Czas wyświetlania: 7 dni

Social media
Wyróżnienie oferty na Facebooku, Instragramie,
LinkedIn
Redakcja treści po stronie Partnera



Promocja na portalu:
pakiet rozszerzony

Cena: 4800 zł netto  

Baner reklamowy (448px na 224px)
Ekspozycja: góra strony głównej, podlinkowanie do strony
Partnera 
Czas wyświetlania: 14 dni

Newsletter portalu
Dwukrotne wyróżnienie w górnej części
newslettera

Artykuł sponsorowany
Ekspozycja: strona główna oraz dział Aktualności
Wsparcie przy redakcji i korekcie ze strony zespołu
Fundacji Dobra Sieć 
Czas wyświetlania: 14 dni

Social media
Wyróżnienie oferty na Facebooku, Instragramie, LinkedIn
Wsparcie przy tworzeniu treści ze strony zespołu Fundacji
Dobra Sieć 



Promocja na portalu:
pakiet indywidualny

Cena: do uzgodnienia  

Oferujemy stworzenie zindywidualizowanej, kompleksowej kampanii promocyjnej. 

Biorąc pod uwagę potrzeby i cele Partnera tworzymy  "skrojony na miarę" plan wdrożeniowy promocji,
dobierając harmonogram i kanały promocji do konkretnego naboru. 

Mogą liczyć Państwo na nasze wsparcie w doborze kanałów promocji, propozycji harmonogramu kampanii,
redakcji artykułów, treści maili i notatek prasowych, a także w tworzeniu materiałów wizualnych (nasze
portfolio). 

https://www.canva.com/design/DAFGMJxiDeo/WyIZ34D8EpoFxUGz69vQ5g/edit?utm_content=DAFGMJxiDeo&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton










Zapraszamy do kontaktu
 

Dzięki współpracy wspierają Państwo rozwój największego portalu edukacyjnego 
o programach rozwoju, by tysiące osób mogło mieć bezpłatny dostęp do rzetelnej wiedzy.

Dziękujemy! 

Aleksandra Belina
koordynatorka programu Moje Stypendium

a.belina@mojestypendium.pl
serwis@mojestypendium.pl

www.mojestypendium.pl


