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Warszawa, 28 maja 2014 r. 
 
 

Bankier.pl od ośmiu lat najważniejszym źródłem informacji o rynku 
finansowym 
 
Według najnowszego badania ARC Rynek i Opinia portal Bankier.pl jest 
najpopularniejszym internetowym źródłem informacji ekonomicznych wśród 
dziennikarzy finansowych. Czołową pozycję w tym zestawieniu zdobywa po 
raz piąty, będąc jego liderem już od 8 lat. W tegorocznej edycji badania na 
podium uplasował się również portal PRNews.pl, który także należy do Grupy 
Bankier.pl. 
 
Prowadzone od 2000 roku co dwa lata „Badanie opinii dziennikarzy na temat 
banków i ich polityki PR”  po raz kolejny potwierdziło zajmowaną przez portal 
Bankier.pl pozycję lidera. Od 8 lat, czyli od momentu gdy zaczęto uwzględniać w 
zestawieniu media internetowe, Bankier.pl zdobywa pierwsze miejsce w kategorii 
internetowych źródeł informacji. Tegoroczne badanie potwierdza, że połowa 
ankietowanych dziennikarzy wskazuje w dalszym ciągu portal Bankier.pl (50%) jako 
najważniejsze źródło informacji ekonomicznych. Kolejne miejsca w zestawieniu zajął 
serwis nbp.pl (38%), a wysoko na 3 miejscu tegorocznego badania uplasował się 
portal PRNews.pl który także należy do Grupy Bankier.pl (35% ex equo z Money.pl).  
 

Najpopularniejsze wśród dziennikarzy źródła informacji na temat rynków 
finansowych

 
Źródło: Badanie opinii dziennikarzy na temat banków i ich polityki Public Relations, ARC Rynek i 
Opinia, kwiecień 2014 (portale internetowe) 
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- Cieszy nas fakt, że nieprzerwanie od 8 lat Bankier.pl jest uznawany za 
najważniejsze źródło informacji przez osoby profesjonalnie zajmujące się tematyką 
finansów, bankowości i ekonomii – mówi Maciej Klepacki, dyrektor zarządzający 
Grupą Bankier.pl. – Również wysoka, trzecia pozycja w zestawieniu naszego portalu 
PRNews.pl, potwierdza ugruntowaną pozycję całej Grupy Bankier.pl, która od 2006 
roku jest niekwestionowanym liderem na rynku informacji finansowych i 
ekonomicznych – dodaje. 
 
 

Badanie „Opinie dziennikarzy na temat banków i ich tematyki PR” zostało 
przeprowadzone przez ARC Rynek i Opinie w marcu i kwietniu br. wśród 
dziennikarzy z  redakcji dzienników ogólnopolskich i regionalnych, magazynów 
opiniotwórczych, portali internetowych o tematyce ekonomicznej oraz dziennikarzy 
związanych z radiem i telewizją. 
 
Kontakt dla mediów: 
Karolina Dziwulska 
k.dziwulska@bankier.pl 
Kierownik Działu Marketingu i PR 
tel. +48 22 378 99 03, kom. +48 601 951 656 
 
Bankier.pl, portal istniejący od 2000 roku, jest jednym z czołowych mediów internetowych o tematyce finansowej na polskim 
rynku. Bankier.pl to profesjonalny serwis informacyjno-doradczy dla osób indywidualnych, menedżerów i kadry kierowniczej 
firm, poszukujących informacji o finansach. Codziennie publikuje najaktualniejsze informacje ze świata ekonomii i finansów, 
oraz udostępnia swoim użytkownikom narzędzia ułatwiające zarządzanie budżetem i prowadzenie firmy. 
 
Serwis należy do Grupy Bankier.pl, której portfolio obejmuje portale zaliczane do czołówki witryn w swoich kategoriach 
tematycznych (PIT.pl, VAT.pl, Twoja-Firma.pl, PRNews.pl, MamBiznes.pl i 24.pl), a także największą finansową sieć afiliacyjną 
w Polsce – SystemPartnerski.pl dystrybuującą ponad 200 produktów oferowanych przez 80 instytucji finansowych.  
 
Grupa Bankier.pl przyciąga coraz większą liczbę użytkowników, głównie osób zainteresowanych tematyką finansowo-
biznesową. W lutym 2014 roku ich liczba wyniosła ponad 2,5 miliona, łącznie wygenerowali 39 milionów odsłon. 
(Źródło:Megapanel PBI/Gemius, luty 2014 – Biznes, Finanse, Prawo) 

Najlepsze źródło informacji dla dziennikarzy na temat rynku 

finansowego. Badanie opinii dziennikarzy na temat banków i ich 

polityki Public Relations ARC Rynek i Opinia 

LP   2006 2008 2010 2012 2014 

1 Bankier.pl 64% 76% 59% 60% 50% 

2 NBP.pl 17% 28% 26% 56% 38% 

3 PRNews.pl 
(Grupa Bankier.pl) 

19% 24% 34% 28% 35% 

4 Money.pl 47% 62% 56% 36% 35% 

5 knf.gov.pl - - 18% 40% 27% 

6 pb.pl 17% 16% 21% 24% 23% 

7 wyborcza.biz - - 7% 24% 15%  

8 rp.pl 2% 4% 2% 12% 12%  

9 stooq.pl - - 5% 16% 12% 

10 comperia.pl - 22% 7% - 8%  


