




Wpis do katalogu

Widoczne dane teleadresowe —

Widoczne logo —

Widoczna mapka z lokalizacją —

Oddziały firmy — —

Widoczny adres e-mail — —

Widoczny adres www — —

Możliwość otrzymywania zapytań ofertowych —

Możliwość publikacji plików pdf itp. — 5 20 40

Dodawanie artykułów   — 25 50 100

Dodawanie produktów — 25 50 100

Dodawanie ogłoszeń 5 25 50 100

Dodawanie promocji — 25 50 100

Dodawanie wydarzeń — 25 50 100

Dodawanie aktualności — — — 100

Dodawanie filmów — 50 50 100

Dostęp do panelu klienta

Historia zdarzeń

Punkty pozycjonowania- charakter działalności — 50 100 200

Punkty pozycjonowania- produkty — 500 1000 2000

Prezentacja w Katalogu Firm, umożliwia osobom odwiedzającym portal www.klimatyzacja.pl, szybkie dotarcie 
do informacji na temat Państwa Firmy.

Ilość zamieszczonych informacji wyświetlająca się pod nazwą firmy, związana jest ściśle z wybraną opcją prezentacji 
Państwa Firmy.

Proponujemy cztery opcje prezentacji w Katalogu Firm:

1. Prezentacja w KATALOGU FIRM

PREZENTACJA 
PRO

PREZENTACJA 
ROZSZERZONA

PREZENTACJA 
PODSTAWOWA

PREZENTACJA 
DARMOWA



Wyślemy podane przez ciebie 
treści do bazy twoich potencjalnych 

klientów- 

około 20 tysięcy odbiorców 
(importerzy, dystrybutorzy, 

producenci, monterzy, serwisanci, 
projektanci, wykładowcy, studenci,
twoi klienci,organizacje branżowe)

Zamieszczenie aktywnego logotypu Klienta 
w dziale „Polecamy” przekierowującego do

prezentacjiTwojej Firmy  w naszym katalogu Firm

Zamieszczenie dowolnej treści lub grafiki, 
przekierowującej do pełnej informacji na portalu

Zamieszczenie statycznego banera reklamowego 
o wymiarach 360x220 przekierowującego do wizytówki 
Twojej Firmy lub do informacji zamieszczonej na portalu

Dla naszych klientów z prezentacją rozszerzoną 

Dla nowych klientów, którzy nie mają wykupionej prezentacji

mailing express

2. LIST MAILINGOWY

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

3. twoja reklama w naszym newsletterze

przykładowy newsletter

Twoja 
Reklama



                  Wszystkie projekty prowadzone byty profesjonalnie  
i bezawaryjnie, a pracownicy portalu służyli fachowym i merytorycz-
nym wsparciem. Portal Klimatyzacja.pl to sprawdzony i elastyczny 
dostawca usług marketingowych, o dużym doświadczeniu i bardzo 
dobrej ofercie.

                 Jesteśmy w pełni usatysfakcjonowani ze współ-
pracy, która przyczynia się do budowania wizerunku naszej 
firmy. Usługi portali są przez nas wysoce cenione ze względu 
na profesjonalizm oraz szybkość działania. Wszelkie powie-
rzone zlecenia zawsze były zrealizowane rzetelnie, terminowo 
i zgodnie z przedstawioną ofertą.

                    Od kilku lat współpracujemy z portalem klimatyzacja.pl  
w zakresie szeroko rozumianego PR. (...) Jesteśmy bardzo zadowo-
leni z kilkuletniej współpracy z portalem klimatyzacja.pl, ponieważ 
usługi świadczone przez portal, są nie tylko wysokiej jakości, ale 
przede wszystkim wykonywane w uzgodnionym terminie, co w na-
szej pracy jest bardzo istotne..

 Zrealizowane projekty zawsze charakteryzowały się wysoką 
skutecznością dotarcia do określonej grupy targetowej, a fachowa pomoc 
ze strony personelu portali stanowiła dla nas duże wsparcie. Dodatkowo 
elastyczność w działaniu w/w portali oraz mnogość zaproponowanych 
narzędzi marketingowych, stanowi dobrą ofertę dla reklamodawców  
o zróżnicowanych potrzebach i możliwościach finansowych.”

                  Nasze działania marketingowe w ramach portalu www.
klimatyzacja.pl zawsze pełniły istotną rolę w komunikacji online. 
W tym czasie mogliśmy zawsze liczyć na profesjonalizm, szybkość 
działania oraz wsparcie ze strony pracowników firmy Termoclima. 
Pragniemy podziękować za dotychczasową współpracę oraz liczy-
my na kolejne owocne lata naszych kontaktów biznesowych.

 „(...) Nasza wieloletnia współpraca potwierdza, że pracow-
nicy portalu to doskonale dobrany zespół, który kompetencją, za-
angażowaniem oraz terminowością wciąż pracuje na dobre imię 
całej firmy. Wychodząc z nowymi pomysłami i propozycjami często 
wyprzedzają nasze oczekiwania i zaskakują natychmiastową reak-
cją na nasze potrzeby. Powierzając im nowe zlecenia zawsze mamy 
pewność, że będą zrealizowane rzetelnie i terminowo. Komunika-
cja zarówno telefoniczna, jak i mailowa przebiega bezproblemowo  
i w życzliwej atmosferze. (...)”

Nasze Referencje

wszystkie referncje dostępne pod adresem: www.klimatyzacja.pl/referencje



Przedstaw swoją firmę za pomocą reklamy. 
Możesz nam przesłać gotowy baner (spełniający na-
sze standardy techniczne) lub to my zaprojektujemy 
go dla ciebie.

4. kampanie banerowe

Oto nasze miejsca banerowe na portalu

1. Billboard 750x100* px

2. Baner 960x200 px — —

3. Baner 510x60 px —

4. Baner 510x60 px —

5. Baner 510x60 px —

6 Baner 510x60 px —

7. Baner 510x60 px —

8. Rectangle 300x250 px

9. Rectangle 300x250 px

10. Skyscrapper 120x600 px

11. Button 120x160 px

12. Button 120x160 px

13. Baner 120x160* px

14. Baner 120x160* px

15. Skyscrapper 120x600 px

16. Cube

17. Corner

18. Billboard 750x100 px www.forum.klimatyzacja.pl

Strona 
główna
portalu

Strona 
główna 
działu

Podstrony



Usługa polega na emisji 
Twojego banera reklamowego po wpisaniu 

przez użytkownika jednej ze wskazanej 
przez Ciebie frazy kluczowej. 

Zamieszczenie banera reklamowego o wymiarach 
300 x250 w dziale „Poradnik” 

Dla klientów udostępniających  
materiały do opracowania poradnika

Zamieszczenie informacji prasowej Twojej Firmy 
w Top News w dziale Poradnik

Wyświetlenie logo w module Nasi Eksperci w dziale Po-
radnik ( z przekierowaniem na prezentację Twojej Firmy)

5. EMISJA BANERA po FRAZACH kluczowych

6. reklama twojej firmy w poradniku

Top News
 Logo

 Logo

 Logo

 Logo

fraza kluczowa

np. klimatyzator ścienny



Klienci obejmujący Patronat nad działem otrzymują pakiet reklam w wybranym przez siebie zakresie tematycznym

1. Reklama w module EKSPERT 
na stronie głównej
wyświetlimy logo Twojej firmy  
w gronie ekspertów z pozosta-
łych branż. Kliknięcie w logo 
przekieruje w dział, któremu 
patronujesz.

2. Reklama w dziale PRODUKTY 
w ramach pakietu otrzymujesz 
TOP NEWS (Możesz tam publi-
kować wywiady, filmy, infor-
macje o nowych produktach, 
promocjach lub przeprowadzać 
sondę), baner reklamowy
(w tym: 300X250 px) oraz baner 
informujący o patronacie Twojej 
Firmy (510x60 px)

3. Baner po słowach kluczowych
baner reklamujący Twoją firmę 
(300x250 px), wyświetlający się 
w wynikach wyszukiwania oraz 
na naszym forum branżowym 
(750x100 px) (po wpisaniu jednej  
z dziesięciu fraz kluczowych)

6. Tytuł eksperta 
na naszym forum

5. Obecność Twojej Firmy 
na naszym fanpage’u 

4. Obecność Twojej Firmy 
w naszym newsletterze
 

7.  patronat nad działem

logo
eksperta

logo
eksperta

logo
eksperta

logo
eksperta

Twoja 
reklama

Pytanie do Twojego eksperta

logo
eksperta

logo
eksperta

logo
eksperta

logo
eksperta

Top News

Patron działu-Twoja firma

Twoja 
reklama



Artykuł wyróżniony na stronach portalu z miesięcznym
 okresem wyświetlenia.

Artykuł sponsorowany opracowany jest z przesłanych materia-
łów, zamieszczony w dziale tematycznie związanym z działal-

nością firmy oraz na stronie głównej portalu 
w bloku Polecany Artykuł.

Usługa dla klientów z prezentacją rozszerzoną 
lub podstawową.

Dodatkowo:
Możemy podlinkować dwie wskazane przez ciebie frazy, które 
przekierują użytkownika do wizytówki Twojej firmy w naszym 

katalogu firm. 

Zamieszczenie informacji o artykule sponosorowanym
 w naszym newsletterze

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

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

8. ARTYKUŁ SPONSOROWANY

9. reklama w top newsie

Top News

Link do 
artykułu

Link do 
artykułu



Usługa polega na zamieszczeniu „transparentnego” 
(przeźroczystego) logotypu Firmy w tle portalu 

Usługa polega na przeprowadzeniu sondażu dla firmy. 
Sondaż składa się z 3 elementów
1. Umieszczenie banera reklamowego, zachęcającego do 
udziału w sondażu
2. Pełnostronicowy mechanizm sondażowy, zawierający 
dowolną liczbę pytań z listą odpowiedzi
3. Wysyłka informacji o sondażu w newsletterze portalu

10. tapeta

11. Sonda

interesują cię ceny reklam? 
masz pytania?

skontaktuj się z nami!
Redakcja portalu:

tel (42) 653- 57- 03 | fax (42) 252- 94- 74
kom. 661 42 66 06 | kom. 661 42 66 16

Odwiedź nasze pozostałe portale: ogrzewnictwo.pl  i  pasywny-budynek.pl


