
Zwiększ rozpoznawalność 
Twojej marki 

Zapraszamy do współpracy

OFERTA WSPÓŁPRACY
DAJ INNYM POZNAĆ TWOJĄ FIRMĘ I STAŃ SIĘ ROZPOZNAWALNĄ MARKĄ W ŚWIECIE E-COMMERCE



Zwiększ
rozpoznawalność
Twojej marki 

Chcesz wzmocnić świadomość Twojej marki 
oraz zyskać zaufanie klientów? 
 
Zależy Ci na pozyskaniu klientów  
i wzroście sprzedaży? 

Daj innym poznać Twoją firmę i zbuduj w sieci  
wizerunek eksperta. Zamieść logo, banner i artykuł 
na naszym portalu i stań się rozpoznawalną marką 
w świecie e-commerce.  

MOCNA 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.

KORZYŚCI PŁYNĄCE ZE WSPÓŁPRACY Z NAMI

Zapraszamy do współpracy



3 miesięczna kampania 
„Rozpoznawalna marka”

Daj innym poznać Twoją firmę. To wspaniała  
okazja dla Ciebie, by podzielić się swoją wiedzą  
i doświadczeniem z pozycji eksperta. 

Napisz artykuł, zamieść logo lub banner kierujący 
do Twoich usług, produktów lub firmy i stań się 
rozpoznawalną marką w świecie e-commerce.

Nie wiesz jak promować Twoją firmę? 
Zadbamy o jej rozpoznawalność.

ZAKRES WSPÓŁPRACY

REKLAMA (BANNER, LOGO)

Zamieść logo lub banner reklamujący Twoją firmę, usługi lub produkty 
(możliwe zamówienie grafiki). Daj innym poznać Twoją firmę i stań się  
rozpoznawalną marką w świecie e-commerce. 

PUBLIKACJA ARTYKUŁÓW

Podziel się swoją wiedzą i doświad-
czeniem z pozycji eksperta. 

Wzbudzisz tym samym zaufanie 
czytelników, zyskasz nowych użyt-
kowników i klientów korzystających  
z Twoich usług i produktów. 

 

 

 

 



CENNIK

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

Oferta obejmuje zamieszczenie materiałów na 30 dni na stronie głównej. Artykuły po 

zakończeniu wskazanego okresu nadal pozostają na portalu w odpowiadających im 

kategoriach (nie na pierwszej stronie portalu).
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BANNER/LOGO 4
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ARTYKUŁ 4
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KONTAKT

redakcja@ecommerceportal.pl

+48 799 356 680

Chcesz zwiększyć 
rozpoznawalność Twojej marki?

Skontaktuj się z nami. 


