


Dlaczego 

 najlepsza branżowa domena w sieci 

 wsparcie pracy działów marketingu polskich firm 

 szansa dla zleceniodawców na szybkie odnalezienie 
 odpowiedniego dla siebie wykonawcy 

 proste wyszukiwanie wykonawców i ich realizacji 
 według wielu istotnych kryteriów 

 najbardziej rozbudowana wizytówka wykonawcy w 
 porównaniu z innymi katalogami firm 

 nieograniczone możliwości prezentacji i promocji firmy 



Korzyści dla Twojej firmy 

 sprawimy, że Twoja marka stanie się rozpoznawalna w branży 
 reklamowej i nie zabraknie Ci zleceń 

 dzięki naszej jasnej i czytelnej domenie trafiają do nas 
 zleceniodawcy potrzebujący reklamy, a nie sprzętu 
 komputerowego czy mebli, zatem pojawiasz się w towarzystwie 
 firm z branży marketingu i reklamy 

 zaoszczędzisz czas poświęcony na wyszukiwanie zleceń - 
 wystarczy jedno kliknięcie i masz dostęp do zapytań 
 ofertowych z Twojej branży 

 daj się zauważyć klientom, daj im możliwość zapoznania się z 
 Twoim dotychczasowym dorobkiem – nie chowaj do szuflady 
 swoich projektów – pochwal się nimi 

 pomyśl ile czasu zajmuje Tobie i Twoim pracownikom 
 pozyskanie klienta – u nas wystarczy dobrze przygotować 
 wizytówkę, a klienci sami będą do Ciebie trafiać 



Katalog firm 

Dzięki dodaniu wizytówki do bazy trafisz do 
sprofilowanego katalogu Firm. Rozszerzona 
wizytówka prezentowana jest we wszystkich 
kategoriach, w których działa firma i 
pozwala na: 

 

 rozbudowanie opisu działalności firmy  

 zamieszczanie zdjęć swoich produktów lub 
 usług w portfolio wizytówki 

 zaprezentowanie dotychczasowych klientów 

 gromadzenie referencji 

 nawiązanie kontaktu z firmą poprzez system 
 wysyłki zapytań ofertowych lub dzięki danym 
 teleadresowym firmy 

http://www.reklama.pl/firmy


Katalog realizacji 

Stworzone w wizytówce firmy portfolio 
pozwala: 

 

 poszerzyć możliwości prezentacji firmy 

 promować swoje produkty i usługi 

 zaprezentować swój dotychczasowy 
 dorobek 

 prezentować realizacje w wybranych 
 kategoriach 

 dotrzeć do klientów, którzy poszukują 
 inspiracji i stawiają przede wszystkim na 
 kreatywność wykonawcy 

http://www.reklama.pl/realizacje


Platforma zleceń 

Jest to element serwisu, który pozwala firmom 
zarejestrowanym w serwisie na znalezienie klienta 
oraz na łatwe i szybkie dotarcie do wykonawców 
lub podwykonawców. Natomiast ukrycie cen 
proponowanych przez nich powoduje odejście od 
formy licytacji na rzecz rzetelnego przygotowania 
ofert, ponieważ to nie cena, lecz jakość i 
doświadczenie oferentów stają się wartościami 
priorytetowymi. 

 

Dzięki połączeniu z Katalogiem Firm i Katalogiem 
Realizacji, wystawianie zleceń umożliwia 
otrzymywanie informacji o nowych zleceniach 
zamieszczanych w serwisie oraz szybkie 
pozyskiwanie informacji o licytujących. 

http://www.reklama.pl/przetargi-zlecenia


Sprawdź jak szukamy 
klientów na Twoje usługi 

zleceniodawców 
zapytań 

ofertowych 
przetargów Kolejnymi krokami do pozyskania są: 

 akcje telefoniczne 

 cykliczne i tematyczne akcje mailingowe 

 udział w imprezach targowych z branży reklamy i marketingu 

 wysokie pozycje w Google dla wielu fraz (np. Reklama, zlecenia, zlecenia reklamowe,  przetargi 
 reklamowe) 

 kampanie linków sponsorowanych 

 patronat medialny nad najważniejszymi wydarzeniami branżowymi 

http://www.reklama.pl/film-o-reklama-pl


Abonamenty 

http://www.reklama.pl/abonament/reklama-porownanie-abonamentow.html


Nasze statystyki 

 Średnia ilość zleceń miesięcznie - 600 

 Średnio unikalnych Użytkowników miesięcznie - 58 600 

 Średnio odsłon miesięcznie – 489 900 

 Średni czas odwiedzin – 4:25 

 Średnia ilość przeglądanych podstron – 7,20 

 Ilość fanów na Facebooku – 5 750 

*Dane za II kwartał 2015 r. 



Kontakt z nami 

ul. Wiśniowieckiego 119 
33-300 Nowy Sącz 

tel. (18) 449 06 09 wew. 120 
fax. (18) 449 06 09 

e-mail: info@reklama.pl 
www.reklama.pl 

mailto:info@reklama.pl
http://www.reklama.pl/

