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portal warty Poznania

Slubwwielkopolsce.pl to miejsce w którym znajdziesz wiarygodne firmy zajmujące się 
obsługą ślubów i wesel, które nie zawiodą nawet najwyższych oczekiwań. Wiarygodne 
firmy tu właśnie znajdują nowych klientów, którym zależy na doskonałej jakości. Kom-
pleksowość i szeroki wachlarz usług firm prezentujących się na portalu pozwala znaleźć 
parą młodym wszystko czego szukają w jednym miejscu, a nastawienie się na konkret-
ną grupą klientów z Wielkopolski przynosi wymierne korzyści oraz efekty sprzedażowe 
w Państwa firmach. Portal slubwiwelkoposce.pl powstał po żeby połączyć te dwie naj-
ważniejsze cech skutecznej reklamy.

Zapraszamy do współpracy firmy, które potrafią dostrzec potrzeby klienta i spełnić jego 
oczekiwania , a przy tym są świadome korzyści, jakie wynikają z odpowiedniej formy pro-
mowania swoich usług. Portal slubwwielkopolsce.pl umożliwia wyróżnienie ich spośród 
pozostałych, a przy korzystnym doborze naszej oferty, korzystając z naszego profesjona-
lizmu i przygotowania, jesteśmy w stanie przyczynić się do Państwa sukcesu.

Dlaczego my czyli co nas wyróżnia:

RWD
przyjazny dla  tabletów i smartfonów

400 
fraz w top 3 google

24h
opieka doradcy



Pakiet Partner i Partner MAX
Portal slubwwielkopolsce.pl oferuje Państwu 
dokładnie przemyślane pakiety promocji 
i uwidocznianie ich możliwości w Internecie. 
Już współpraca w pakiecie Partner pozwala 
pokazać wszystkie atuty Państwa firmy oraz 
potrafi  skutecznie wspomóc pozycjonowa-
nie marki. Blok polecanych firm oraz rekla-
ma boxowa dodają do tych korzyści kolejne, 
udostępniające dalsze możliwości. Budujemy 
miejsce, które będzie pracować nad genero-
waniem klientów dla twojej firmy. Zaplanuj 
więc ile nowych klientów potrzebujesz i wy-
bierz najbardziej odpowiedni pakiet. Każdy 
może okazać się wspaniałym początkiem 
nowego, wydajniejszego marketingu w Sieci. 
Porównaj i wybierz swój pakiet!

Jeśli twój profil nie jest jeszcze wystarczająco popularny, a chcesz zwiększyć oglądalność możesz wykupić miejsce na 
stronie głównej portalu. Sam wybierasz w którym miejscu pojawi się Twoja firma.

Współpraca 
na okres 12 miesięcy

Współpraca 
na okres 24 miesięcy
(oszczędzasz 97zł)

Dedykowana reklama czyli oczy klienta skierowane na Ciebie

• jesteś wśród jedynie 28 wyróżnionych firm

• strona główna portalu

• twoja prezentacja odwiedzana jest 4 razy częściej

• jesteś wśród jedynie 7 wyróżnionych firm

• strona główna portalu i każda podstrona portalu

• prezentacja znajduje się w bloku reklamowym po lewej stronie

• twoja prezentacja odwiedzana jest 7 razy częściej

Reklama
box boczna

Co zawiera pakiet Partner

• szczegółowy opis świadczonych przez Państwo usług  

w zakresie organizacji wesela,

• dane teleadresowe obiektu wraz z aktywnym linkiem do 

strony www,

• nie limitowana ilość zdjęć i znaków graficznych

• opis cech charakterystycznych obiektu za pomocą przyja-

znych graficznych atrybutów

• comiesięczne statystyki z oglądalności prezentacji,

• opieka doradcy w zakresie edycji wpisu

• przyporządkowanie do danej kategorii tematycznej portalu

Partner
MAX

• jesteś wśród jedynie 4 wyróżnionych firm

• strona główna portalu i każdej podstronie

• prezentacja znajduje się w bloku reklamowym na górze strony

• twoja prezentacja odwiedzana jest 10 razy częściej

Reklama
box górna



Dziękujemy za czas poświęcony naszej ofercie

Zapraszamy do obopólnie korzystnej współpracy

Zapytaj o ofertę, zapytaj o to, co nas wyróżnia 

Proszę czuć się swobodnie pytając o wszystkie składniki oferty. Z przyjemnością omówimy  
wszystkie szczegóły podczas rozmowy telefonicznej osobistej lub bądź za pośrednictwem maila.

Igor Krzyżosiak

tel. +48 509 815 993
office@slubwwielkopolsce.pl
www.slubwwielkopolsce.pl


