Prezentacja
Firmy i Produktów
w największym polskim portalu
gastronomicznym

Warszawa - Styczeń 2012

Gastrona.pl – kim jesteśmy?
Pierwszy polski portal gastronomiczny Gastrona.pl jest najstarszym i największym
portalem branżowym w Polsce. Specjalizujemy się w projektach marketingowodoradczych na rynku HoReCa.
Gastrona.pl to:
• 11 - letnie doświadczenie na rynku HoReCa;
• oglądalność średnio 350.000 wejść miesięcznie (ponad 4 mln w roku);
• ponad 60.000 osób z branży korzysta miesięcznie z portalu (dane za Gemius
S.A. – badania Internetu www.gemius.pl).

1. Wizerunkowa prezentacja Firmy
Prezentacja wizerunkowa Firmy w Internetowym Katalogu Firm Gastrona.pl obejmuje:
• nazwę firmy, dane teleadresowe, adres strony www, e-mail, kontakty do
dystrybutorów;
• logo firmy lub zdjęcie (1 szt.);
• opis zakresu i przedmiotu działalności firmy (max. 1.000 znaków);
• system generuje automatycznie branże (profil działalności) w ilości max. 10 szt;
• nazwa firmy i dane adresowe w wynikach wyszukania – miniatury,
alfabetycznie;
• pozycjonowanie w katalogu firm obejmuje wszystkie słowa zawarte w opisie;
• wyszukiwanie firmy według branży (profilu jej działalności), terenu działalności.

Cena prezentacji wizerunkowej: 600 PLN netto / rok
Przykładowa prezentacja podstawowa:

Efekty wyszukiwania w wyszukiwarce:

http://szukaj.gastrona.pl/card_firm.php?id=32439
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2. Produktowa prezentacja Firmy
Prezentacja Produktowa w Internetowym Katalogu Firm i Produktów obejmuje pełną
standardową Prezentację Wizerunkową Firmy (z punktu 1.) oraz Prezentacje
5 Produktów. Każda Prezentacja Produktu zawiera:
•
•
•
•
•
•

nazwę firmy, dane teleadresowe, link do firmowej strony www , e-mail;
dowolnie wybrane słowa kluczowe (w treści opisu) do pozycjonowania
w katalogu;
wyszukiwanie produktu według branży (profilu jej działalności), według typu;
zdjęcie produktu (1 zdjęcie / produkt);
szczegółowe informacje o walorach produktu;
kontakt do dystrybutorów, mogą to być produkty promowane w Artykułach;

Cena prezentacji produktowej: 725 PLN netto/rok

Przykładowe Prezentacje Produktów:

Do każdej Prezentacji o wartości ponad 2.000 PLN netto dodamy bezpłatną
miesięczną prezentację banera Reklamowego (148 x 120 pikseli) w Wyszukiwarce
w Katalogu Firm i Produktów Portalu Gastrona.pl o wartości 405 PLN netto.
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Opcje dodatkowe
•

pozycjonowanie ponadstandardowe w efektach wyszukiwania:
1. miejsce we wszystkich kategoriach – dopłata 1.400 PLN netto/rok,
2. miejsce we wszystkich kategoriach – dopłata 1.300 PLN netto/rok,
3. miejsce we wszystkich kategoriach – dopłata 1.200 PLN netto/rok;

•

rozszerzenie prezentacji o dodatkowe 1.000 znaków + 1 dodatkowe zdjęcie +
10 dodatkowych branż (np. automaty do kawy), typów produktów (np. ekspresy
do kawy) – dopłata 400 PLN netto/rok, przykład prezentacji rozszerzonej:
http://szukaj.gastrona.pl/card_firm.php?id=44530

•

dodatkowa Prezentacja oddziałów Firmy - dopłata 50% ceny prezentacji
podstawowej.

Dlaczego warto posiadać prezentację w portalu Gastrona.pl?
Gastrona.pl to największy polski portal internetowy typu business to business (B2B)
na rynku HoReCa i lider w komunikacji z właścicielami, menedżerami oraz szefami
kuchni. Potwierdzają to wyniki badań marketingowych z września 2008 r.
przeprowadzonych przez niezależną firmę badawczą ABM (www.abm.pl).

Wyniki badań:
Gastrona.pl

Powszechne

korzystanie

z

Internetu

i

portalu

Według ABM – 87% szefów kuchni korzysta z Internetu. Portal Gastrona.pl jest znany
przez 69% z tych szefów, a 99% szefów kuchni znających Gastrona.pl korzysta
z portalu.
Pełne wyniki badań „Powszechne korzystanie z Internetu i portalu Gastrona.pl” - do
pobrania:
http://ABM_badania.gastrona.pl/2008.11.05_ABM_Gastrona.pl_Raport_z_badania.pdf
Dział Reklamy: Profit Relation Sp. z o.o.: NIP: 796-100-89-63, KRS: 0000239304, www.Gastrona.pl
Radom, Nowogrodzka 6: tel. (48) 362 91 71, fax: (48) 362 91 72, biuro@gastrona.pl
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