
OFERTA WSPÓŁPRACY



MOCNĄ ŚWIADOMOŚĆ MARKI 
Publikacje artykułów na naszej platformie sprawią,  

że o Twojej firmie dowie się jeszcze
więcej potencjalnych klientów.

WIĘKSZĄ WIDOCZNOŚĆ W WYSZUKIWARCE 
Czym więcej wartościowych treści  

na zewnętrznychportalach, tym korzystniej
pod kątem SEO i pozycjonowania strony internetowej.

WZROST SPRZEDAŻY 
Użytkownicy zainteresowani przedstawionymi 

treściami chętniej kupią produkty lub skorzystają
z oferowanych usług.

WIZERUNEK EKSPERTA
Zaufanie odbiorców to klucz do sukcesu 

 i wzrostu zainteresowania 
Twoimi produktami i usługami.

RUCH NA STRONIE 
Wartościowe treści sprawią, że czytelnicy  

zechcą poznać ich autorów, co przełoży się na większy 
wskaźnik konwersji i wysoką liczbę odwiedzin.
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CHCESZ POZYSKAĆ NOWYCH KLIENTÓW
I ZWIĘKSZYĆ SPRZEDAŻ?

Nie wiesz, jak dotrzeć do nowej grupy odbiorców? 
Chcesz zbudować lub wzmocnić świadomość Twojej marki? 

Zastanawiasz się, jak zwiększyć ruch na stronie? 

Mamy rozwiązanie. Zapraszamy do współpracy. Jakie korzyści gwarantujemy?



DLACZEGO WARTO NAM ZAUFAĆ?

MOŻLIWOŚCI WSPÓŁPRACY

NASZ SERWIS  
TO NOWATORSKIE 
 PRZEDSIĘWZIĘCIE 

o szerokim spojrzeniu 
na zagadnienia związane  

z ecommerce.

TWORZYMY  
DLA PRZEDSIĘBIORCÓW, 
którzy na łamach naszego  
portalu dzielą się wiedzą  

i doświadczeniem. Jesteśmy 
otwarci na współpracę medialną 

z firmami, które prowadzą  
sprzedaż internetową  

oraz dostarczają produkty  
i usługi dla branży e-commerce.

NIE STOI ZA NAMI  
ANI PRODUCENT  

OPROGRAMOWANIA 
dla e-commerce, ani wydawca 

magazynu. Nie jesteśmy  
też „fabryką copywriterów”. 

Stawiamy na transparentność, 
otwartość i dynamikę działań.

ARTYKUŁY SPONSOROWANE LINKI SPONSOROWANE BANERY REKLAMOWE
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ARTYKUŁY SPONSOROWANE

Nachalna reklama odstrasza i szybko zniechęca potencjalnych 
klientów. Proponujemy inną drogę pozyskiwania odbiorców  
– edukację. Dobre, rzetelne treści budzą zaufanie, a to bez-
cenna wartość! Przy solidnej porcji wiedzy subtelna wzmianka  
o produkcie, usłudze lub zachęta do wejścia na stronę inter-
netową nie budzi oporu użytkowników. Wręcz przeciwnie. Za-
ciekawiony czytelnik sam będzie poszukiwał autora i chętnie 
przejrzy proponowaną ofertę. Na naszym portalu możemy za-
mieścić wywiady, poradniki, porady eksperckie. Artykuł może 
zawierać logo firmy i grafikę. Aby zaoszczędzić koszty poleca-
my przygotować treści uwzględniając SEO. Artykuły sponsoro-
wane publikowane na naszej stronie dotyczą szeroko rozumia-
nej tematyki e-commerce.

LINKI SPONSOROWANE

Nie dysponujesz zbyt dużym budżetem? Spokojnie. Linki 
sponsorowane pozwalają na zminimalizowanie kosztów jed-
nocześnie skutecznie wpływając na zwiększenie widoczno-
ści strony. Wbrew pozorom korzystają z nich także duzi gra-
cze na rynku. Dlaczego? Bo to skuteczny sposób na promocję 
swojej marki. Zamieszczenie linku w profesjonalnej publikacji 
budzi większe zaufanie czytelników i zwiększa konwersję.  
Co zyskujesz dodatkowo? Oszczędność czasu. Napisanie pro-
fesjonalnego artykułu długo trwa i sporo kosztuje, a skoro linki 
działają, to po co przepłacać?

BANERY REKLAMOWE

Nie oszukujmy się. Jesteśmy wzrokowcami. Graficzna forma 
reklamy zawierająca link do strony, produktu, usługi lub sklepu 
może czasem zdziałać cuda. Gdy zainwestujesz w dodatkowe 
animacje zrobisz wrażenie na czytelnikach, wzbudzisz ich zain-
teresowanie i chęć sprawdzenia oferty.
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CENNIK

Oferta obejmuje zamieszczenie materiałów na 30 dni na stronie 

głównej. Artykuły po zakończeniu wskazanego okresu nadal pozo-

stają na portalu w odpowiadających im kategoriach (nie na pierw-

szej stronie portalu).

ARTYKUŁ GŁÓWNY

BANNER/LOGO 1

BANNER/LOGO 2

BANNER/LOGO 4

ARTYKUŁ 2

ARTYKUŁ 3

BANNER/LOGO 3

BANNER 2

BANNER 1

LOGO

ARTYKUŁ 4

BANNER/LOGO 5

ARTYKUŁ GŁÓWNY 810x894 px 2750 PLN
netto

ARTYKUŁ 2 400x440 px 
2150 PLN

netto

BANNER 1 1390x380 px 950 PLN
netto

BANNER/LOGO 1 865x236 px 450 PLN
netto

ARTYKUŁ 3 350x570 px 1950 PLN
netto

LOGO 318x100 px 350 PLN
netto

BANNER/LOGO 2 318x318 px 350 PLN
netto

BANNER/LOGO 3 427x117 px 350 PLN
netto

ARTYKUŁ 4 350x570 px 1350 PLN
netto

BANNER/LOGO 4 318x100 px 350 PLN
netto

BANNER 2 1390x380 px 850 PLN
netto

BANNER/LOGO 5 865x236 px 450 PLN
netto
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redakcja@ecommerceportal.pl

+48 799 356 680

6 / 6

CHCESZ POZYSKAĆ NOWYCH KLIENTÓW
I ZWIĘKSZYĆ SPRZEDAŻ?

Skontaktuj się z nami!

mailto:redakcja%40ecommerceportal.pl?subject=

