
1. Prezentacja w Katalogu Firm

 Prezentacja w Katalogu Firm, umożliwia osobom
odwiedzającym portal www.bakalie.com      ,       na szybkie 

dotarcie do informacji na temat Państwa Firmy.

Ilość zamieszczonych informacji wyświetlająca się 
pod nazwą frmy, związana jest ściśle z wybraną 

opcją prezentacji Państwa Firmy.

Proponujemy opcje prezentacji w Katalogu Firm:

 
Prezentacja 
Firmy

Prezentacja
Rozszerzona 

Prezentacja  
PRO

Wpis do katalogu + + +

Widoczne dane teleadresowe + + +

Widoczne logo + + +

Widoczna mapka z lokalizacją + + +

Oddziały frmy - + +

Widoczny adres e-mail + + +

Widoczny adres www + + +
Możliwość otrzymywania 
zapytań ofertowych + + +

Dodawanie artykułów 0 12 48

Dodawanie produktów 0 12 48

Dodawanie ogłoszeń 0 12 48

Dodawanie promocji 0 12 48

Dodawanie wydarzeń 0 12 48

Dodawanie aktualności 0 12 48

Dodawanie flmów - 4 48

Dostęp do panelu klienta + + +

Historia zdarzeń + + +
Punkty pozycjonowania- 
charakter działalności 0 100 200

Punkty pozycjonowania - produkty 0 1000 2000

Cena netto za 1 rok emisji 0,00 zł  zapytaj nas  zapytaj nas

http://www.bakalie.com/
http://www.bakalie.com/


2. List mailingowy

Wyślemy podane przez Ciebie treści do bazy 
Twoich potencjalnych klientów:

około 10 tysięcy odbiorców 

(producenci, sprzedawcy, hurtownie, 
Twoi klienci, organizacje branżowe)

Dla Klientów z prezentacją PRO 
Cena: zapytaj nas

Dla nowych klientów bez prezentacji 
Cena: zapytaj nas 

3. Twoja reklama
w naszym newsletterze

Zamieścimy treści reklamujące Twoją markę w naszym newsletterze, wysyłanym 
do Twoich potencjalnych klientów.

Zamieszczenie aktywnego logotypu Klienta przekierowującego 
do prezentacji Twojej Firmy w naszym katalogu Firm 

Cena: zapytaj nas

 Zamieszczenie dowolnej treści lub grafki branżowej*, 
przekierowującej do pełnej informacji na portalu 

Cena: zapytaj nas

* bakalie, kawa, herbata, czekolada, miody, zdrowie, podróże    



4. Kampanie banerowe

Przedstaw swoją frmę za pomocą rekalamy display (baneru).

Możesz nam przesłać gotowy baner (spełniający nasze standardy techniczne) 
lub to my zaprojektujemy go dla Ciebie (projekt baneru w cenie 100 zł netto).

 Zapytaj nas o ceny emisji.

      Miejsca banerowe 
   na naszej stronie:
Baner Strona główna Dział główny* Przepisy

1. 750 x 200 px x x x

2. 300 x 100 px x x x

3. 728 x 90 px x x x

4. 728 x 90 px x x x

5. 728 x 90 px x x x

6. 728 x 90 px x x x

7. 300 x 250 px x x x

8. 728  x 90 px x x x

9. 728 x 90 px x x x

10. 728 x 90 px x x x

11. 728 x 90 px x x x

12. 728 x 90 px x x x
     * Dział główny: bakalie, kawa, herbata, czekolada, miody, zdrowie, podróże



5. Reklama twojej Firmy 

w dziale Przepisy

Opracowanie i zamieszczenie treści przepisów z materiałów
Klienta w dziale „Przepisy”

Cena: zapytaj nas

Przepis sponsorowany: 
Treść oraz zdjęcia z wyraźnym przedstawieniem produktu

oraz logo frmy 
Cena: zapytaj nas

6. Patronat nad działem 

Klienci obejmujący patronat otrzymują pakiet reklam 
w wybranym przez siebie dziale tematycznym*:

· Reklama na stronie głównej kategorii z informacją o patronacie 
  Twojej frmy w  postaci banera 970x97px

· Reklama w TOP NEWS (Możesz tam publikować artykuły, wywiady, flmy,  
      informacje o nowych produktach, promocjach)

· Obecność Twojej Firmy w naszym newsletterze

· Obecność Twojej Firmy w naszych mediach społecznościowych

· Obecność Twojej Firmy w dziale Przepisy

Cena indywidualna – zapytaj nas

* Dział  tematyczny: bakalie, kawa, herbata, czekolada, miody, zdrowie, podróże

     



7. Artykuł Sponsorowany

Artykuł wyróżniony na stronach portalu. 
Artykuł sponsorowany opracowany jest z przesłanych

materiałów Klienta, zamieszczony w dziale tematycznie
związanym z działalnością frmy oraz na stronie głównej

portalu w bloku Polecane.

Cena: zapytaj nas / 14 dni emisji 

Usługa dla Klientów naszego portalu: 
Dodatkowo możemy podlinkować dwie wskazane 
przez Ciebie frazy, które przekierują użytkownika 

do wizytówki Twojej frmy w naszym katalogu frm. 

Usługa dodatkowo płatna
 zapytaj nas / 1 fraza kluczowa

Zamieszczenie informacji o artykule sponsorowanym w
naszym newsletterze. 

Cena: zapytaj nas / 1 wysyłka

Zamieszczenie na stronach portalu gotowego artykułu
przesłanego przez klienta. 

Cena: zapytaj nas / 14 dni emisji 



8. Napisanie / Przerobienie artykułu

Napisanie artykułu na podstawie materiałów Klienta 
do 2000 znaków. Z ograniczonymi prawami autorskimi 

Cena: zapytaj nas

Napisanie artykułu na podstawie materiałów Klienta 
do 2000 znaków z prawami autorskimi.

Cena: zapytaj nas

Emisja artykułu na stronie głównej w module „Polecane”

 Cena: zapytaj nas / 14 dni

Informacja  prasowa   zamieszczona w bloku reklamowym
„Top News” na stronie głównej 

Cena:  zapytaj nas / 7 dni

Informacja prasowa zamieszczona w bloku reklamowym 
„Top News” na podstronie 

 Cena: zapytaj nas / 7 dni

9. Wpisywanie treści 
na zlecenie Klienta

Usługa polega na zamieszczeniu treści w postaci produktów,
artykułów, aktualności itp. stworzonych z materiałów

nadesłanych lub ściągniętych ze strony Klienta. 

Do 1000 znaków plus zdjęcia, rysunki, flmy. 

Klient odpowiada za dostarczenie lub wskazanie treści. 



Cena: zapytaj nas / 1 treść

10. Tworzenie kampanii reklamowych 
w mediach społecznościowych

Usługa polega na tworzeniu przez nas kampanii reklamowych w mediach społecznościowych
(Facebook, Instagram) z wykorzystaniem materiałów Twojej frmy. Usługa może wiązać się

również z zaangażowaniem blogerów bądź infuencerów. 

Cena ustalana indywidualnie

11. Organizowanie konkursów 
w mediach społecznościowych

Usługa polega na organizowaniu przez nas  konkursów w mediach społecznościowych
(Facebook, Instagram) z wykorzystaniem produktów, bądź materiałów Twojej frmy.  

Usługa może wiązać się również z zaangażowaniem blogerów bądź infuencerów. 

Cena ustalana indywidualnie

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
REDAKCJA PORTALU BAKALIE.COM

Tel: 691938042

e-mail: biuro@bakalie.com
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