
Propozycja
współpracy



W tej
prezentacji
znajdą
Państwo:

Krótką historię serwisu jakaoferta.pl

Statystyki strony - wiek i płeć odwiedzających

Sposoby na zwiększenie sprzedaży we współpracy z
serwisem



Krótka
historia
serwisu
jakaoferta.pl

Powstanie serwisuluty 
2020

10 tysięcy unikalnych
użytkowników miesięcznie

grudzień
2020

18 tysięcy unikalnych
użytkowników miesięcznie

maj
2021

Uruchomienie wyszukiwarki i
porównywarki ofert

listopad
2021

24 tysiące unikalnych
użytkowników i 42 tysiące odsłon
miesięcznie

styczeń
2022

Dane na podstawie Google Analytics
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Średni wiek
użytkowników
Stan na styczeń 2022 r.

Największą grupą odwiedzających są osoby w
wieku 25-44 lata.



Podział
użytkowników ze
względu na płeć
Stan na styczeń 2022 r.

Prawie dwie trzecie odwiedzająycych to
mężczyźni.

Mężczyźni
64.1%

Kobiety
35.9%



Ranking ofert na kartę
Google Analytics: 13 594 odsłony

Ranking abonamentów
Google Analytics: 4703 odsłony

Wyszukiwarka i porównywarka
Google Analytics: 1143 odsłony

W lutym 2022 wyszukiwarka została
wzbogacona o oferty na kartę, co
prawdopodobnie zwiększy liczbę wyświetleń.

Statystyki
odwiedzin 
Dane za styczeń 20222



Sposoby na zwiększenie sprzedaży
dzięki współpracy
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Reklama banerowa

Wyróżnienie w
rankingach

Wyróżnienie w
wyszukiwarce

Wyższe miejsce w
rankingu dzięki
indywidualnej ofercie

Artykuły sponsorowane5



Reklama banerowa
pozwoli dotrzeć do
największej liczby
odwiedzających (ok. 
42 tys. odsłon w styczniu
2022).

Ta u góry wyświetli się
każdemu użytkownikowi.





Wyróżnienie w rankingu

Zapewnia najwyższe miejsce w wśród
ofert na kartę lub abonament i zwiększa
szansę zapoznania się z ofertą.

Wyświetli się przed spisem treści i zaraz
po podsumowaniu artykułu.

Dodatkowo oferta zostanie umieszczona
na najwyższym miejscu w tabeli
rankingowej.

Rankingi są najczęściej odwiedzanymi
stronami na jakaoferta.pl.



Wyróżnienie w
wyszukiwarce

Po wejściu w wyszukiwarkę abonamentów
oraz ofert na kartę to właśnie oferty
Państwa sieci zostaną ukazane jako

pierwsze.
 

Wiele popularnych artykułów oraz pup-up
kieruje do tego narzędzia.



Indywidualna oferta
Stworzona razem z jakaoferta.pl

Kod rabatowy

Zaproponuj kod rabatowy, dzięki
któremu abonenci zyskają więcej
GB co miesiąc lub obniżkę ceny.

Wyższa pozycja w
rankingu

Dodatkowa promocja

Jeśli oferta będzie bardzo
korzystna, zostanie dodana do
serwisu Pepper. Użytkownicy

sami podbijają atrakcyjne
propozycje.

Dzięki lepszemu stosunkowi
cena-jakość oferta znajdzie się

wyżej w rankingu. Zostanie
wyróżniona znakiem "Tylko u

nas"

1 2 3



Artykuły
sponsorowane

Rozpromujmy ofertę lub markę razem z Państwem!

Atrakcyjna  oferta zasługuje na odrębny
artykuł.

Profesjonalny artukuł z wykorzystaniem
wiedzy o SEO oraz usługi CONTADU, która
pomaga zapewnić lepszą widoczność w
Google.



Tabela porównawcza

Reklama banerowa

Wyróżnienie w rankingu ofert

na kartę*

Wyróżnienie w wyszukiwarce

Oferta z kodem rabatowym

Artykuły sponsorowany

1 MIESIĄCPROPOZYCJA 2 MIESIĄCE 3 MIESIĄCE

1200 zł 2200 zł 3100 zł

800 zł 1400 zł 2000 zł

150 zł 280 zł 400 zł

do uzgodnienia do uzgodnienia do uzgodnienia

600 zł - niezależnie od czasu trwania kampanii

*dla rankingu ofert na abonament ceny o połowę niższe
Ceny są rzeczywistym kosztem. Nie wystawiam faktur VAT.



Kontakt

Zapraszam do współpracy!

kontakt@jakaoferta.pl

661-379-409


