


Kim jesteśmy? 

WoWCenter.pl to jeden z największych polskich serwisów 
fanowskich World of Warcraft. Jako oficjalny fansite, jesteśmy 
bezpośrednio wspierani przez firmę Blizzard Entertainment, 
producenta gry, która za naszym pośrednictwem komunikuje się ze 
społecznością graczy, rozprowadza klucze do beta testów i oferuje 
ekskluzywne informacje na wyłączność. 



Kim jesteśmy? 

Nasz utalentowany, energiczny zespół redaktorów dostarcza 
odwiedzającym serwis informacji o nowościach związanych ze 
światem Warcrafta, przygotowuje relacje z beta testów, opisy 
nadchodzących łatek, a także sprawozdania z poczynań polskiej 
społeczności. Całość podana w sposób przystępny dla nowych 
graczy, a jednocześnie interesujący dla starych wyjadaczy, znających 
grę jak własną kieszeń. 



Regularnie publikujemy: 

• Tłumaczenia oficjalnych komunikatów, 
   artykułów i zmian w łatkach 

• Autorskie filmiki 

• Felietony i ciekawostki 

• Meldunki dot. polskiej społeczności  

   i gildii  

• Napisy do oficjalnych zwiastunów 



Tony treści i funkcji 

Stale aktualizowana baza ponad 150 artykułów opisujących każdy 
aspekt gry – od podstaw ras i klas, po szczegóły pól bitewnych. 



Tony treści i funkcji 

Narzędzie BlueTracker śledzące 
w czasie rzeczywistym posty  
i ogłoszenia deweloperów gry. 

Kalkulator talentów z unikalną 
biblioteką gotowych buildów  
i możliwością importu/eksportu. 



Tony treści i funkcji 

Popularny dział Map pozwala 
przemierzać świat Warcrafta na 
płaszczyźnie kartograficznej, 
pełnej pomocnych znaczników i 
informacji o strefach gry. 

Potężnie usprawniony moduł 
Gildii umożliwia polskiej 
społeczności tworzenie bogatych 
profili swoich gildii, dodawanie 
filmików i śledzenie pozycji  
w rankingach PvE. 



Garść statystyk 

• Ponad 2030 fanów naszego fanpage’a na facebooku        

(najwięcej spośród polskich serwisów) 

• Niemal 70 tysięcy odwiedzin w lutym 2012 

• Ponad 170 tysięcy odsłon w lutym 2012 

• Średni czas spędzony w witrynie: 3 minuty 

• Ponad 6 tysięcy zarejestrowanych użytkowników   



Oferta reklamowa 

Oferujemy Państwu miejsca reklamowe w trzech 
standardowych wymiarach: 

• 300 x 250 - Medium Rectangle 

• 728 x 90 – Leaderboard 

• 160 x 600 - Wide Skyscraper 300 x 250  

728 x 90  

160 x 600  



Oferta reklamowa 

Kampanie reklamowe prowadzimy w oparciu o profesjonalny 
serwer reklam OpenX Ad Server, umożliwiający dokładne 
śledzenie przebiegu kampanii, ilości wyświetleń i kliknięć.  
 
Do dyspozycji reklamodawców oddajemy też bieżące statystyki 
systemu Google Analytics.  



Reklamowali się u nas: 



Oferta reklamowa 

Serwis WoWCenter.pl istnieje już od 2007 roku i stale się rozwija. 
Liczba odwiedzin rośnie, a my w pocie czoła nieustannie pracujemy 
nad nowymi treściami i funkcjami dla naszych użytkowników. 
Zachęcamy Państwa do podjęcia z nami współpracy! 
 
Dalsze informacje oraz szczegółowy cennik uzyskają Państwo 
kontaktując się z nami pod adresem: 
 

reklama@wowcenter.pl 


