serwiskosmetyczny pl
Buduj rozpoznawalność swojej marki
z SerwisKosmetyczny.pl

Dlaczego warto promować się w internecie?
Internet już od dawna stał się jednym z podstawowych narzędzi służących do promocji
swoich produktów.



A gdzie reklamować produkty kosmetyczne,
jak nie na portalu branżowym poświęconym
właśnie tej tematyce?



We współczesnych czasach, gdy przyszło
nam zmagać się z pandemią, spotkania indywidualne, targi, konferencje ograniczone zostały do minimum, to internet stał się podstawową
drogą dotarcia do potencjalnych klientów.



Dlaczego warto budować rozpoznawalność swojej marki z nami?
 SerwisKosmetyczny.pl to młody, preżnie rozwijający się portal branżowy.

Jego twórcy obecnie bardzo mocno pracują nad pozyskaniem szerokiego grona odbiorców – wraz ze wzrostem rozpoznawalności Serwisu
Kosmetycznego, może rosnąć rozpoznawalność Twojej marki.





W związku z tym, że jest to młody, rozwijający się portal, możesz liczyć
na promocyjne ceny.

SerwisKosmetyczny.pl to codzienna spora dawka informacji ze świata
kosmetycznego – dlatego jego odbiorcy widzą sens, by bywać tu każdego dnia – bowiem każdy dzień to porcja nowych pachnących świeżością
wiadomości.



Z SerwisemKosmetycznym.pl powiązane są odpowiednie proﬁle
w mediach społecznościowych. Jesteśmy obecni wszędzie: Facebook,
Instagram, Twitter, Pinterest, LinkedIn.



Czytelnicy SerwisuKosmetycznego.pl regularnie otrzymują cotygodniowe podsumowanie tego, co najważniejsze w branży kosmetycznej, w postaci newslettera wypełnionego rzetelnymi i ciekawymi newsami.



SerwisKosmetyczny.pl to portal podejmujący współpracę z organizatorami najważnieszych branżowych wydarzeń. W związku z tym uczestnicy
tych spotkań są również odbiorcami naszego portalu. Chcesz zapreztować im swoją ofertę, możesz to zrobić za naszym pośrednictwem.



Oferta współpracy rocznej na 2021 rok.
Pakiet Na dobry start
 miesięczna prezentacja baneru na stronie głównej

kierującego na wskazaną stronę,
publikacja na portalu 1 informacji na miesiąc przesłanej przez reklamodawcę (może być to news dotyczący wprowadzanej nowości, produktu, wywiad
z przedstawicielem ﬁrmy, materiał historyczny, fotoreportażowy, wypowiedź eksperta itp.),



promocja opublikowanych na portalu informacji
na łamach mediów społecznościowych: Facebook
i Instagram.



CENA: 5 tys. zł

Pakiet Naturalnie dobry


dwumiesięczna prezentacja baneru na stronie
głównej kierującego na wskazaną stronę,

publikacja na portalu 1 informacji na miesiąc
przesłanej przez reklamodawcę (może być to news
dotyczący wprowadzanej nowości, produktu, wywiad
z przedstawicielem ﬁrmy, materiał historyczny, fotoreportażowy, wypowiedź eksperta itp.),



promocja opublikowanych na portalu informacji
na łamach mediów społecznościowych: Facebook
i Instagram,



promocja materiałów opublikowanych na portalu za pośrednictwem newslettera (1 informacja na
kwartał) – newsletter wysyłany jest raz w tygodniu,.





baner w newsletterze (2 w roku).
CENA: 10 tys. zł

Pakiet Najlepszy Skład
trzymiesięczna prezentacja baneru na stronie głównej kierującego na wskazaną
stronę,



publikacja na portalu 1 informacji na miesiąc przesłanej przez reklamodawcę (może być to news dotyczący wprowadzanej nowości, produktu, wywiad
z przedstawicielem ﬁrmy, materiał historyczny, fotoreportażowy, wypowiedź eksperta itp.),



promocja opublikowanych na portalu informacji na łamach mediów społecznościowych: Facebook i Instagram,



promocja materiałów opublikowanych na portalu za pośrednictwem newslettera
(1 informacja na miesiąc) – newsletter wysyłany jest raz w tygodniu,





baner w newsletterze (4 razy w roku),

przygotowanie przez naszych redaktorów we współpracy z reklamodawcą
2 materiałów promocyjnych (np. wywiad z prezesem lub wskazanym
przedstawicielem ﬁrmy, fotoreportaż z zakładu, opracowane wypowiedzi
ekspertów, fotoreportaż historyczny prezentujący, jak zmieniała się ﬁrma),
publikacja ich na portalu, promocja w newsletterze i mediach społecznościowych
(Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter, LinkedIn),



newsletter specjalny – 2 razy w roku – tylko z informacjami dotyczącymi reklamodawcy.



CENA: 15 tys. zł

KONTAKT
Karolina Jakubiec
e-mail: biuro@serwiskosmetyczny.pl
tel. 883 737 801

