
Sprzedawaj  
więcej



W tej
prezentacji
znajdą
Państwo:

Sposoby na zwiększenie sprzedaży we współpracy z
serwisem

Informacje o grupie docelowej - wiek i płeć
odwiedzających

Historię marki jakaoferta.pl i statystyki odwiedzin



Rankingi ofert operatorów komórkowych
Wysoko wypozycjonowane w Google teksty o
najlepszych ofertach na rynku. 1 miejsce w
wyszukiwarce na popularne frazy.

Wyszukiwarka i porównywarka
Użytkownicy mogą sami znaleźć i porównać
oferty między sobą.

Baza wiedzy
Sukcesywnie rozbudowywana baza artykułów
na tematy dotyczące sieci komórkowych oraz
smartfonów.

Czym jest 
jakaoferta.pl?

Garść najważniejszych
informacji



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

51 tysięcy unikalnych
użytkowników i 76 tysiące odsłon
miesięcznie

lipiec
2022

Dane na podstawie Google Analytics



Sposoby na zwiększenie sprzedaży: 

1

4

2

5

Reklama banerowa

Wyróżnienie w
rankingach

Wyróżnienie w
wyszukiwarce

Wyższe miejsce w
rankingu dzięki
indywidualnej ofercie

Artykuły sponsorowane3



Reklama banerowa pozwoli dotrzeć
do największej liczby odwiedzających
(ponad 76 tys. odsłon w lipcu 2022).

Wyświetli się na każdej podstronie
serwisu lub w wybranych treściach.

Możliwa jest prezentacja grafiki przed
tytułem artykułu oraz w treści.

Reklama banerowa



Wygląd strony z reklamą banerową



Każdy artykuł może zawierać
Państwa banner w dowolnym miejscu
na stronie (po wstępie i za spisem
treści).

Może się wyświetlać na każdej
podstronie lub tylko w wybranych
treściach.

Baner w treści



Wyróżnienie w rankingu

Zapewnia najwyższe miejsce w wśród
ofert na kartę i/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 i
wysoko wypozycjonowanymi w Google
artykułami na jakaoferta.pl.



Wyróżnienie w
wyszukiwarce

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

pierwsze.
 

Coraz więcej osób poszukuje idealnej oferty
dzięki praktycznej i szybkiej wyszukiwarce.

 
 Wyróżnienie w tym miejscu pokaże ofertę

Państwa sieci na samej górze i skupi na
sobie uwagę wszystkich odwiedzających.



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 tekst z wykorzystaniem wiedzy o SEO narzędzi
do pozycjonowania, która pomaga zapewnić lepszą
widoczność w Google.



Banner Ranking abonamentów Wyszukiwarka
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Miesięczna ilość
kliknięć
Stan na 18 sierpnia 2022 r.

Dane z Google Analytics - ostatnie 30 dni
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Średni wiek
użytkowników
w procentach
Stan na czerwiec 2022 r.

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



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

Prawie dwie trzecie odwiedzających to
mężczyźni.

Mężczyźni
62%

Kobiety
38%



Ranking ofert na kartę
14 553 odsłony

Ranking abonamentów
5210 odsłony

Wyszukiwarka i porównywarka
1813 odsłony

Statystyki
odwiedzin
popularnych
podstron 
Dane za lipiec 2022

Wszystkie podstrony
76 623 odsłony

Dane na podstawie Google Analytics



Słowa kluczowe w TOP10
Liczba wejść oraz widoczność w Google ma perspektywę
wzrostową 

Wartości szacunkowe z narzędzia Senuto



Ceny

Reklama banerowa 
(nad tytułem lub w treści)

Wyróżnienie w rankingu ofert
na kartę*

Wyróżnienie w wyszukiwarce

Oferta z kodem rabatowym

Artykuły sponsorowany z
linkowaniem wewnętrznym

1 MIESIĄCPROPOZYCJA 2 MIESIĄCE 3 MIESIĄCE

1000 zł 1900 zł 2850zł

800 zł 1500 zł 2250 zł

200 zł 350 zł 500 zł

do uzgodnienia do uzgodnienia do uzgodnienia

1300 zł - tekst zostaje na stałe w serwisie

*dla rankingu ofert na abonament ceny o połowę niższe
Wszystkie ceny netto. Należy doliczyć 23% VAT.



Kontakt

Zapraszam do współpracy!

kontakt@jakaoferta.pl

661-379-409


