
Raporty specjalne 

SOCIAL 
PRESS 
Twoja firma może być ich częścią  
i dotrzeć z ofertą do naszych 
Czytelników!



Kilka słów o 

SOCIALPRESS 
• Działamy od 2010 roku – jesteśmy 

pierwszym polskim, 
profesjonalnym portalem                  
o komunikacji w social media.  

• U nas przeczytasz o najnowszych 
trendach na rynku, ważnych 
raportach i badaniach oraz 
strategiach marketingowych 
tworzonych dla social media. 

• Nie kopiujemy informacji 
prasowych. Materiały od działów 
PR bierzemy na warsztat 
redakcyjny i weryfikujemy,  
by publikować sprawdzone  
i ciekawe treści - użyteczną wiedzę 
dla naszych czytelników! 



RAPORTY REDAKCJI 
SOCIALPRESS
Sprawdzamy i analizujemy trendy w świecie 
technologii oraz komunikacji. Z naszych raportów 
czytelnicy mogą dowiedzieć się, jak ewoluuje rynek 
dzięki innowacjom!  

Każda publikacja podejmuje unikatowy temat, 
który wcześniej nie był szerzej analizowany na 
polskim rynku.  

W naszych raportach nie idziemy utartym szlakiem, 
tylko wskazujemy trendy oraz poddajemy je 
gruntownej analizie.  

Raporty redakcji SOCIALPRESS.pl to opiniotwórcze 
publikacje, które kształtują postrzeganie rynku 
oraz technologii komunikacyjnych.  

W naszych raportach wypowiadają się najważniejsi 
eksperci z obszarów technologii, marketingu                  
i komunikacji. 



Zobacz tematy, jakie 
przeanalizowaliśmy 
w okresie 2017-2018

https://
socialpress.pl/
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Kim są nasi czytelnicy?  
• Najczęściej czytają nas osoby między 25 a 44 

rokiem życia. 
• Nasi czytelnicy mają wykształcenie średnie  

lub wyższe. 
• Wśród naszych czytelników są dyrektorzy 

marketingu i brand managerowie dużych firm 
oraz korporacji.  

• Czytają nas przedstawiciele sektora MŚP.  
• Docieramy do marketerów, PR-owców, 

pracowników agencji reklamowych oraz 
interaktywnych i domów mediowych. 

• Inspirujemy dziennikarzy mediów 
ogólnopolskich i lokalnych.  

• Jesteśmy źródłem informacji  
dla przedstawicieli instytucji publicznych  
oraz samorządowców. 



Dotarcie z raportem  
do czytelników socialpress  

100 000 czytelników portalu 

20 000 odbiorców social media 

14 000 subskrybentów newslettera



Struktura 
czytelników 
Blisko połowę naszych czytelników 
stanowią mieszkańcy województwa 
mazowieckiego - najatrakcyjniejsza grupa 
docelowa z punktu widzenia komunikacji 
reklamowej.  

Ponad 57% czytelników to mali i średni 
przedsiębiorcy oraz osoby pracujące  
w branży reklamowej, np. agencjach 
interaktywnych czy domach mediowych.  



Oferta reklamowa 

SOCIAL 
PRESS 
Wybierz sposób promocji, który 
najlepiej odpowiada potrzebom 
Twojej firmy



Artykuł biznesowy 
w raporcie
Artykuł przygotowany przez Twoją firmę, który staje się 
integralną częścią merytoryczną naszego raportu.  

Możesz przygotować dowolny tekst, jednak musi być 
on zgodny z tematyką wybranego raportu. Do swojego 
artykułu możesz dodać do 3 ilustracji.  

Objętość materiału: do 8 000 znaków ze spacjami.  

Wybierz formę publikacji dostosowaną do Twoich 
potrzeb: 

• Artykuł: 1 990 zł netto 
• Artykuł + link w treści: 2 190 zł netto 



Twoja reklama             
w treści raportu 
Przygotuj unikatową kreację reklamową, która stanie się 
częścią raportu.  

Możesz wybrać jeden z dwóch formatów reklamowych:  
• 1/2 strony: Twoja reklama zostanie umieszczona przy 

jednym z artykułów (możesz wybrać artykuł, przy którym 
chcesz się promować)*.  

• 1 strona: Twoja reklama zostanie umieszczona między 
dwoma kolejnymi artykułami redakcyjnymi (możesz 
wybrać artykuły, między którymi zostanie umieszczona 
Twoja reklama)*.  

Ceny reklamy w raporcie:  
• 1/2 strony: 1 990 zł netto 
• 1/2 strony + link: 2 490 zł netto 
• 1 strona: 2 990 zł netto 
• 1 strona + link: 3 490 zł netto 

* Reklamy graficzne z powyższych pakietów mogą być umieszczane w drugim 
bądź kolejnych artykułach. Powierzchnia reklamowa w pierwszym artykule 
zarezerwowana jest dla firm, które wykupiły pakiet patronacki. 



Oferta partnerska 

SOCIAL 
PRESS 
Zostań partnerem raportów 
wydawanych przez naszą redakcję



Zostań partnerem raportów wydawanych przez redakcję 
SOCIALPRESS i stań się częścią komunikacji promocyjnej, 
którą realizujemy dla każdej takiej publikacji.  

Na okładce raportu może się znaleźć Twoje logo.  

Docieramy do odbiorców za pomocą:  

• artykułów i bannerów na łamach socialpress.pl, 

• newslettera do czytelników (14 000 subskrybentów), 

• komunikacji w social media (organicznej i płatnej).

Twoja firma w komunikacji pr raportu 



Rodzaj świadczenia Partner zwykły Partner strategiczny 

Logo na okładce

Całostronicowa reklama na początku raportu

Wizytówka Twojej firmy za wstępem redakcyjnym

Całostronicowa reklama w treści raportu

Całostronicowa reklama zamykająca raport

Artykuł sponsorowany w treści raportu

Dedykowany mailing do naszych czytelników

Cena netto + VAT 9 900 zł 14 900 zł

Wybierz pakiet patronacki



SOCIALPRESS 

ul. Podole 60 

30-394 Kraków 

Pokój: 1.27 

+48 12 222 50 14 

reklama@socialpress.pl 

Masz pytania dotyczące reklamy i promocji? Odezwij się

mailto:reklama@socialpress.pl
mailto:reklama@socialpress.pl

