
 

 

O nas 

Smaki z Polski to innowacyjna firma, która oferuje najnowocześniejsze rozwiązania z zakresu marketingu, a 

zatem zdobywania klienta. Nie oferujemy ani produktów, ani narzędzi, których użycie budzi wątpliwości. 

Przeciwnie, chcemy Ci zaproponować naszą opiekę, a zatem nasze zaangażowanie, pasję, znajomość rynku 

oraz doświadczenie. Ponadto nasze portale skupiają społeczność, dla której istotna jest ekologia, polskie 

tradycje i atrakcje regionalne, zdrowa żywność oraz aktywny tryb życia.  Możemy zapewnić Państwu dostęp 

z ofertą do 100 000 osób miesięcznie! 

Współpraca z nami oznacza koniec szablonowych rozwiązań. Naszą dewizą jest indywidualne podejście do 

kontrahenta i dobór najlepszych, kompleksowych rozwiązań, których celem jest dotarcie do Twoich klientów 

i zachęcenie ich do skorzystania z Twoich usług. 

Nasz zespół to ponad 40 osób, które znają się na swojej pracy i kochają ją wykonywać. Chcemy Ci 

zaoferować długotrwałą i opartą na solidnych podstawach współpracę. Naszym zadaniem jest pełne 

wykorzystanie potencjału Twojej działalności, a zatem zwiększenie Twoich zysków! 

 

Co oferujemy? 

 

Materiał sponsorowany – konto na portalu Smaki z Polski – marketing szeptany  – Naszryneczek.pl 

Usługa, którą Państwu proponujemy jest kompleksowa. W niewielkiej cenie zapewniamy:  

 promocję w grupie Państwa klientów, 

 wizytówkę firmy w Internecie, która ułatwi znalezienie Państwa oferty klientom, 

 marketing szeptany, czyli linki które wskażą, gdzie szukać Państwa oferty, 

 bezpośrednią sprzedaż produktów na platformie Naszryneczek.pl wraz z trwajacą 1m/c promocją 

Dzięki współpracy z nami otrzymują Państwo promocję firmy, dotarcie do Państwa klientów oraz 

możliwość bezpośredniej sprzedaży.  

 

Materiał sponsorowany: 

 Materiał sponsorowany (wywiad, artykuł, galeria, film) podpisane linkiem do wskazanego przez 

Państwa adresu (tworzymy go sami, we współpracy z klientem). 

 Każdy materiał „wisi” na pierwszej stronie portalu przez 5 dni.  

 Żaden materiał nigdy nie jest usuwany z naszych zasobów, co powoduje, że każdy może go znaleźć 

w przegląrace google (oraz innych). Materiały umieszczane na naszym portalu są również 



 

 

pozycjonowane przez naszego pracownika. „Zdejmujemy je” tylko i wyłącznie na wyraźną prośbę 

klienta. Istnieje również możliwość edycji materiałów. 

 Jeśli nie ma zdjeć, dobieramy je sami.  

 Materiał jest republikowany przynajmniej raz na trzy miesiące. Republikacja dotyczy zarówno 

naszego portalu, jak i naszych mediów społecznościowych. 

 Każdy materiał jest również publikowany we wszystkich wymienionych powyżej miejscach, które 

zrzeszających grupę docelową klienta. 

 Moderujemy również komentarze pod materiałem.  

 Każdy materiał poza naszymi mediami społecznościowymi trafia również do grup zrzeszających 

target klienta w serwisie Facebook.com – tam również moderujemy komentarze. 

 Materiał sponsorowany jest również optymalizowany pod względem SEO. 

 

Cena za jeden materiał opublikowany na naszym portalu wynosi 399zł.  

 

To Twoja wizytówka w Internecie, a zarazem dostęp do ponad 100 000 klientów miesięcznie. Dzięki tej 

usłudze masz możliwość przedstawienia swojej działalności zainteresowanym Twoją ofertą klientom, a także 

podać dane kontaktowe, które ułatwią potencjalnym klientom dokonanie rezerwacji i skorzystanie z Twoich 

usług. 

Konto dodawane jest bezpłatnie do materiału sponsorowanego! 

 

Usługi dodatkowe  

 Slider odnoszący do wybranego materiału: 69 netto/7 dni. 

 Comiesięczna informacja odnośnie nowości oferty klienta: 149zł 

 Baner odnoszący do Państwa strony: 

o Baner boczny: 499zł/mc 

o Baner główny: 899zł/mc 

o Baner – tło: 699zł/mc 

o Baner w materiale: 249zł (koszt jednorazowy) 

Pamiętaj, że skorzystanie z całościowej oferty – artykułu sponsorowanego, baneru oraz 

pozycjonowania na naszym portalu – zapewni Ci najlepsze rezultaty pod względem marketingowym. 

Zachęcamy również do stałej współpracy! 


