
catalogPL.bycatalog .byPL
Gwarancja udanych zakupów w Polsce.

Ponad 3000
unikatowych gości
dziennie

catalogPL.by to docelowa grupa użytkowników,
młodzi kobiety i mężczyźni, którzy planują i dokonują
zakupów w Polsce.

użytkowników z Białoruśi
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Kobiety                          Mężczyźni

Wybór ludzi, którzy znają się na zakupach w Polsce.

Regularna aktualizacja artykułów, dodawanie
nowych sklepów do katalogu i porad ekspertów.

Аktywny, dynamiczny projekt informacyjny,

który przyciąga coraz więcej użytkowników.

W katalogu strony internetowej jest już

ponad 400 sklepów, ich liczba stale rośnie.

Statystyka odwiedzania Audytorium serwisu Użytkownicy według płci

Użytkownicy według wieku

Statystyka odwiedzania Audytorium serwisu Użytkownicy według płci

Użytkownicy według wieku

4 %  0 60%40%  60%
30003000

catalog .byPL

Ponad 7000 odsłon
poszczególnych stron
dziennie70007000

-18 18-24 25-34 35-44

3% 11% 70% 8% 8%

45+



catalog .byPL

catalogPL.by oferuje:catalogPL.by oferuje:

catalog .by znajduje się w GooglePL TOP-10 

według wielu zapytań informacyjnych,

dotyczących zakupów w Polsce, polskich sklepów,

regulaminów przewozu towarów itp.

TOP-10 Google 

магазины в Белостоке 2
pozycja

магазины в Люблине

магазины в Варшаве

купить в Польше бытовую технику

3

2

2

pozycja

pozycja

pozycja

магазины в Тересполе 1
pozycja

магазины в Бялой-Подляске 3
pozycja

Informacje na temat towarów i usług polskich firm i sklepów.
Przedstawiciele producenta towarów i usług mają możliwość
bezpośrednio i gratis komunikować z potencjalnymi klientami.

Wybór towarów, sklepów, firm-pośredników.

Aktualne informacje na temat wiz, regulaminu przewozu
towarów przez granicę, odprawy celnej i deklaracji towarów,
inne informacje z mediów co do sklepów i towarów.

Platformę dla komunikacji z przedstawicielami sklepów i firm,
konsultantami.

Rozmieszczenie w katalogu sklepów i firm z Polski.
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REKLAMA BANEROWA

Baner 1

Baner 3

Baner
4

880x120px

880x120px 250x610px

100$* / 400$** miesięcznie.

Przy zamówieniu banera na okres od 1 miesiąca – pakiet "XXL" gratis na miesiąc.

40$* / 160$** miesięcznie.

Przy zamówieniu banera na okres od 1 miesiąca – pakiet "L" gratis na miesiąc.

75$* / 300$** miesięcznie.

Przy zamówieniu banera na okres od 1 miesiąca – pakiet "XL" gratis na miesiąc.

Oferujemy  (rozmieszczenie banera).bezpłatny okres próbny 2-tygodniowy

Od 40$ za rozmieszczenie reklamy na 1 miesiąc. Lokalizacja banerów jest

przedstawiona na rysunku. 

*   Baner jest wyświetlany z innymi 3 banerami od innych reklamodawców po kolei.

    W przypadku braka reklamodawców jest wyświetlany tylko jeden baner.

** Wykupienie miejsca tylko dla własnej reklamy.
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Baner 2 880x120px



Pierwsza pozycja na liście

sklepów/firm przez miesiąc

Pierwsza pozycja na liście

sklepów/firm przez miesiąc

Pierwsza pozycja na liście

sklepów/firm przez miesiąc

2 wysyłki na listę mailingową

na 1000 adresów 
1 wysyłkа na listę mailingową

na 1000 adresów 
5 postów reklamowych na

portalach społecznościowych

Sklep/firma na liście jest

zaznaczony na color

Publikacja artykułu reklamowego

na strone catalogPL.by

5 postów reklamowych na

portalach społecznościowych

Pakiet "XXL"
45$

Pakiet "XXL"
45$

Pakiet "XL"
30$

Pakiet "XL"
30$

Pakiet "L"
15$

Pakiet "L"
15$

Reklamowe pakiety catalogPL.byReklamowe pakiety catalog .byPL

Banery
• Bezpłatnie produkujemy kilka

   wersji banerów.

• Koordynujemy i umieszczamy

   banery na stronie internetowej.

• Zbieramy statystyki i zostawiamy

   w rotacji najbardziej efektywne

   banery, zwiększając reakcję

   na reklamę.

• Dostarczamy raporty na temat

   skuteczności reklamy (statystyki).

catalog .byPL

Кup 9 miesięcy,

kolejne 3 GRATISКup 5 miesięcy,

kolejny 1 GRATIS
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Strona zawiera artykuły na temat zakupów w Polsce. Jeśli temat dotyczy

Państwa działalności, jest możliwość rozmieszczenia dużego banera

bezpośrednio w artykule. Cena zależy od przeciętnej dziennej liczby

odsłon tego artykułu oraz wybranego rozmiaru baneru. Ta opcja jest

uzgadniana indywidualnie. 

Rozmieszczenie wiadomości i materiałów promocyjnych – oferujemy

rozmieszczenie Państwa artykułu reklamowego oraz anonsowanie

go w grupach serwisów społecznościowych (VKontakte, Odnoklassniki).

Rozmieszczenie i anonsowanie kosztuje 10$.

Rozmieszczenie w katalogu – Państwo mogą rozmieścić informacje o

własnym sklepie lub firmie w katalogu, odpowiadać na pytania

klientów i anonsować nowiny w dziale "Pytanie do firmy" za darmo.

Z przyjemnością Państwu w tym pomożemy. 0$ za cały okres

rozmieszczenia i komunikacji!

Rozmieszczenie w górnej części strony – to możliwość pierwszym

wpaść w oko potencjalnemu klientowi. 15$ za miesiąc w górnej części.

Masowa wysyłka e-maili i anonsowanie w serwisach społecznościowych

– roześlemy Państwa ofertę lub komunikat promujący pod 1000 adresów,

należących do potencjalnych klientów. 10$ za wysyłkę jednorazową i

anons promujący.
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Mogą Państwo zacząć natychmiast komunikować się z klientami.

Oferujemy bezpłatne rozmieszczenie bannera na okres próbny (2 tygodnie).

Jest tam, gdzie surfują Państwa klienci.

catalogPL.bycatalog .byPL

Nasi klienci


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

