CZYTAJĄ NAS

ci, którzy decydują o przeznaczeniu budżetów marketingowych

Zareklamuj się w jednym z najważniejszych portali o marketingu
NA NASZYCH ŁAMACH SĄ TWOI KLIENCI!

OD 14 LAT PISZEMY
O MARKETINGU
w internecie i offline

Interaktywnie.com istnieje od 2006 r.
Każdego miesiąca docieramy do ponad
100 tys. unikalnych użytkowników
zainteresowanych marketingiem,
szczególnie internetowym.

TOMASZ BONEK
redaktor naczelny i prezes
zarządu Interaktywnie.com
współtwórca sukcesu
i wieloletni redaktor naczelny
Money.pl,
a następnie dyrektor redakcji
biznesowych Onetu.
Wdrożył polską wersję Business
Insidera

Piszemy o trendach, prezentujemy
wiedzę najbardziej uznanych ekspertów
z branży. Przedstawiamy najlepsze
kampanie i realizacje.
Od lat, co miesiąc przygotowujemy
raporty, które stanowią kompendium
wiedzy na dany temat.

Co roku wydajemy prestiżowe
opracowanie prezentujące najlepsze
agencje marketingowe.
Nasze raporty dotyczą m.in.:
SEM (SEO i PPC)
lead generation
e-commerce
big data
bezpieczeństwa w sieci
brandingu
sieci afiliacyjnych
wideo w internecie
i wielu innych zagadnień.

Czytają nas Twoi potencjalni Klienci.

1 0 0
T Y S I Ę C Y
T W O I C H
K L I E N T Ó W

Interaktywnie.com to najstarsze
polskie medium o marketingu,
docierające do osób,
które dysponują budżetami
marketingowymi
w największych korporacjach,
średnich firmach, a także w tych,
które dopiero zaczynają walkę
o klienta.

DLACZEGO
WARTO

w Interaktywnie.com promować swoją markę
oraz ekspertów
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Nasi Czytelnicy to wyspecjalizowana, wysokiej jakości grupa odbiorców o affinity indeksie wynoszącym ponad 250 w najbardziej
prestiżowej grupie docelowej. Dyrektorzy marketingu, kierownicy, menedżerowie i specjaliści są na naszych łamach.
Wydajemy znane i uznane na rynku raporty w pdf, które subskrybują tysiące osób zainteresowanych marketingiem.
W raportach umożliwiamy zaprezentowanie nie tylko oferty, ale także wiedzy ekspertów reklamodawców. To doskonałe narzędzie
content marketingowe powalające na natywne dotarcie z przekazem reklamowym do potencjalnego Klienta.

RAPORTY
PROMUJĄ
NAJWIĘKSZE
PORTALE
raportom wydawanym przez Interaktywnie.com
patronują: Onet, WP, Interia, Gazeta.pl,
Business Insider Polska

Naszą siłę jest wsparcie
partnerów
Współpracujemy z liderami
rynku internetowego

ZAPREZENTUJ
EKSPERTÓW
I SWOJĄ OFERTĘ

Interaktywnie.com to nowoczesne medium
tematyczne z codziennymi newsami z rynku
polskiego i międzynarodowego, artykułami,
wywiadami oraz omówieniami najciekawszych stron
internetowych.
Nasze cykliczne, obszerne raporty branżowe
dystrybuowane są do osób pracujących
w branży marketingowej, które w swoich firmach
odpowiadają m.in. za wybór firmy
do obsługi reklamowej.

pozyskaj klientów i zwiększ przychody dzięki natywnej
promocji

91%
naszych Klientów zadeklarowało, że dzięki
promocji w naszym serwisie
lub w raportach pozyskali nowych
kontrahentów, a to przełożyło się
na znaczące zwiększenie przychodów
ich firmy.
Odsetek ten zwiększa się z roku na rok.

PRZYKŁADY OBECNOŚCI
REKLAMOWEJ W RAPORTACH
oferujemy nie tylko klasyczne reklamy graficzne, ale także wizytówki firm oraz natywny content ekspercki

HARMONOGRAM RAPORTÓW
zamów promocję już dzisiaj, skorzystaj z dużych rabatów

W pakietach taniej!
Dostępne formaty reklamowe
w raportach:
wizytówki firm,
reklamy graficzne,
wypowiedzi eksperckie,
pakiety sponsorskie (np. logo na okładce
i każdej stronie),
artykuły promocyjne,
indywidualne formaty niestandardowe.

NOWOŚĆ!
Zamów promocję swoich ekspertów!

ZAPYTAJ O OFERTĘ
przy zakupie pakietów reklamowych oferujemy rabaty
Na następnych stronach prezentujemy ceny reklam w raportach
oraz w serwisie Interaktywnie.com.

Jesteśmy elastyczni, jeśli chodzi o możliwość niestandardowego
zaprezentowania firmy naszego partnera reklamowego.
Nasi dziennikarze mogą również przygotować artykuł promocyjny
Twojej firmy.

JAKUB
KARCZMARCZYK

Świadczymy także usługi content marketingowe.

dyrektor działu reklamy
Interaktywnie.com
jk@interaktywnie.com
tel.: 71 302 75 35
kom.: 693 710 118

Skontaktuj się z nami.
Możemy zaproponować również
reklamę natywną.

ZAMÓW TERAZ

zanim ubiegnie Cię Twoja konkurencja

JAKUB KARCZMARCZYK
jk@interaktywnie.com
tel.: 71 302 75 35, kom.: 693 710 118

