
Zarábajte s WhitePress®

V roku 2018 zarobili vydavatelia cez WhitePress®

viac ako 2,5 milióna €

Návrh pre vydavateľov



Sme lídrom na poľskom trhu

Viac ako 6 000

Šťastných klientov

Cez 130 000

Zverejnených článkov

Priemerne 12 h

Čas prevodu peňazí

Cez 99% 

Šťastných vydavateľov

10 objednávok

V priemere na vydavateľa za 
mesiac

Viac ako 200

Nových inzerentov každý 
mesiac



Viac ako 5200 portálov, ktoré s nami spolupracujú



Typ vydavateľa
Návštevnosť 

webovej stránky

Priemerný príjem € 

netto/mesiac

Celonárodný tematický portál – akceptuje len vysokokvalitné články, ktoré

sú propagované za cenu zverejnenia
2,6 mil UU 2 500

Miestne služby (približne 180,000 obyvateľov) poskytujúce mnoho ponúk

na propagáciu obsahu
200 tisíc  UU 400

Webová stránka venovaná deťom, iba jedna štandardná ponuka 600 tisíc UU 900

Horizontálne nadštandardné služby s mnohými tematickými webovými

stránkami, pestrá ponuka, atraktívne ceny
>10 mil UU 9 000

Služba obchodného nastavenia s výhodnou ponukou obsahujúcou

propagáciu obsahu
1 mil UU 3 000

Špecializovaná obchodná webová stránka s atraktívnou ponukou 5 tisíc UU 500

Príklady zárobkov našich vydavateľov



Vy pridávate

ponuku zverejnenia

článku

Inzerenti 

prezerajú Vaše 

ponuky

Inzerent si

objedná

publikáciu

Vykonávate

objednávku

a zarábate

Investujte 5 minút a zarábajte peniaze

KROK 1 KROK 2 KROK 3 KROK 4



Benefity spolupráce s WhitePress ®

6 x YES



1. Vy stanovíte podmienky zverejnenia, cenu,  
požiadavky a formu propagácie.

môžete pridať mnoho ponúk

a označiť či bude článok

ďalej propagovaný

môžete sa rozhodnúť, 

že napíšete článok sami



podrobne špecifikujte

redakčné požiadavky



Môžete tiež podrobne

špecifikovať technické

požiadavky



2. Ak sa vám nepáči, môžete publikáciu zrušiť

požiadajte o 

zlepšenie 

obsahu
požiadajte o 

zlepšenie obsahu

Jednoduchým

spôsobom

zverejnite

pripravený

článok



3. Transakcia do 1 pracovného dňa od 
odoslania faktúry

Ak ste fyzická osoba – dostanete účet

Ak ste firma – priložte faktúru



4. Všetky formality na strane

WhitePress®

Hľadáme nových

zákazníkov a pripravujeme

pre nich ponuky.

Vzdelávame klientov v 

oblasti zásad obsahového

marketingu.

Spravujeme

účtovanie klientov a 

sledujeme termíny.

Robíme prehľady -

vydavateľ nemusí 

odosielať štatistiky.



5. Vysokokvalitný unikátny obsah

Obsah overujú editori WhitePress® a jedinečnosť článkov inzerentov

sa kontroluje v systéme proti plagiátorstvu CopyScape.



6. Bez inštalácie a programovania

Platforma slúži na komunikáciu s klientom, vydavateľ sťahuje a  zverejňuje články sám.

schopnosť

kopírovať obsah do 

programu Word

rýchle sťahovanie

článku vo formáte

HTML



Platforma slúži na komunikáciu s klientom, vydavateľ sťahuje a  zverejňuje články sám.

jednoduché

kopírovanie kódu

sledovania

jednoduché 

vkladanie príloh



Pozývame Vás na
spoluprácu

www.whitepress.sk

office@whitepress.sk

http://www.whitepress.sk/
mailto:office@whitepress.sk

