
Wierzymy, że profesjonalna pomoc podczas otwarcia lokalu gastronomicznego
uchroni właścicieli przed porażką i zapewni im powodzenie w biznesie. 

OFERTA REKLAMOWA

Jesteśmy najmłodszym i najszybciej rozwijającym
się portalem gastronomicznym w Polsce. 

Od marca 2016 roku artykuły na naszym portalu zostały przeczytane 49 tysięcy
razy, a 382 osoby zgłosiły się do nas po pomoc w otwarciu i prowadzeniu lokalu*. 

Nasi Partnerzy na terenie całej Polski doradzają jak otworzyć lokal, piszą księgi
HACCP, tworzą projekty technologiczne i pomagają wydostać się z tarapatów. 

 
Dzięki nam zyskasz nowy kanał sprzedaży i dotrzesz do tysięcy osób

zainteresowanych Twoimi produktami.

*stan na 10.10.2016

ZAOFERUJ  SWÓJ PRODUKT ŚWIEŻO
UPIECZONYM RESTAURATOROM

DOŁĄCZ DO PARTNERÓW MANAGERO.PL 



Wybierz opcję reklamy

1. Artykuł sponsorowany

Przedstaw swój produkt, urządzenie lub usługę. Do artykułu dołącz zdjęcia i/lub video, aby 
klienci mogli zobaczyć go „w akcji”. Zainteresuj klientów, podaj cenę i zostaw swoje dane: adres, 
e-mail i link do strony www lub sklepu internetowego. Czekaj na zgłoszenia!

Do napisania artykułu sponsorowanego potrzebujemy:
• logo Twojej firmy, 
• krótki opis działalności,
• zdjęcia i opisy produktów które chcesz zareklamować,
• słowa kluczowe które chcesz zawrzeć w tekście.

Napisanie artykułu przez naszą Redakcję jest w cenie. Zostaje on opublikowany po 
zatwierdzeniu przez Partnera. Istnieje również możliwość publikacji podesłanego tekstu.

Dzięki optymalizacji artykułu pod kątem Google, Twoja reklama pojawi się wysoko w 
najpopularniejszej wyszukiwarce. Artykuł zostanie również podlinkowany na naszym koncie na 
Facebooku. 

Czas przygotowania artykułu – 2-3 dni
Czas publikacji w serwisie – na zawsze
Czas publikacji na stronie głównej – 2 tygodnie
Cena – 

Pakiet 6 artykułów Pakiet 4 artykułów Pakiet 2 artykułów 1 artykuł

1500zł netto 1200zł netto 700zł netto 399zł netto
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2. Baner graficzny

Postaw na reklamę wizerunkową Twojej firmy lub zareklamuj Twój najnowszy produkt. 
Zareklamuj się przez baner, który wzbudzi ciekawość i będzie zawierał wezwanie do działania. 
Ściągnij nowych klientów na Twoją stronę www.

Do opublikowania baneru potrzebujemy:
• logo Twojej firmy, 
• zdjęcia i cechy produktów które chcesz zareklamować,
• hasło reklamowe.

Stworzenie baneru przez naszego grafika jest w cenie. Zostaje on opublikowany po 
zatwierdzeniu przez Partnera. Istnieje również możliwość publikacji podesłanego baneru.

Czas przygotowania baneru – 2-3 dni
Czas publikacji w serwisie – miesiąc
Cena – 

Baner 630 x 250 px
nad aktualnościami

Baner 630 x 250 px
pod aktualnościami

Baner 250 x 150 px
prawy moduł

600zł netto 300zł netto 149zł netto
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3. Produkty w GastroKatalogu + wizytówka

Zaprezentuj swoją firmę tworząc wizytówkę oraz dodaj produkty, urządzenia lub usługi do 
GastroKatalogu. Dołącz zdjęcia i opis. Zainteresuj klientów i zostaw swoje dane: adres, e-mail i 
link do strony www lub sklepu internetowego.

Aby dodać wizytówkę Twojej firmy oraz produkty do GastroKatalogu potrzebujemy:
• logo Twojej firmy, 
• krótki opis działalności,
• zdjęcia i opisy produktów które chcesz zareklamować,
• słowa kluczowe które chcesz zawrzeć w tekście.

Napisanie zajawki do produktów oraz tekstu wizytówki jest w cenie. Zostaje ona 
opublikowana po zatwierdzeniu przez Partnera. Istnieje również możliwość publikacji 
podesłanego tekstu. 

Dodatkowo link do GastroKatalogu jest wysyłany w wiadomości zwrotnej do każdej osoby, 
która napisze do nas z prośbą o pomoc przy otwarciu lokalu. Wizytówka zostanie podlinkowana
na naszym koncie na Facebooku. 

Czas przygotowania zajawki – 1-2 dni
Czas publikacji w serwisie – na rok
Zniżka na artykuł sponsorowany – 20%
Cena – 

Powyżej 6 produktów 5-6 produktów 3-4 produkty 1-2 produkty

Do ustalenia 1100zł netto 600zł netto 299zł netto
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