
Oferta dla Agencji

Wpływamy 
na ruch biznesu



Kim jesteśmy?

Blue Whale Press to wydawca wyspecjalizowanych portali internetowych, 

a jednocześnie pierwsza w Polsce autorska sieć reklamowa dla e-commerce.

Trafiamy do ściśle określonej grupy docelowej, a w efekcie – 

zwiększamy sprzedaż.

Łączymy usługi reklamowe 
z dziennikarstwem

Nad każdym z portali pracuje zespół redakcyjny (redaktorzy, newsowcy, 

copywriterzy), a teksty – jak w każdym profesjonalnym wydawnictwie – 

podpisane są nazwiskami i biogramami autorów. Dbamy o spójność wizualną 

i urozmaiconą strukturę (embedy, śródtytuły, kontekstowe zdjęcia i materiały 

filmowe), aby treści były przyjazne i użyteczne dla czytelników. 

Regularnie tworzymy angażujący content, czego efektem jest stały stosunek 

tekstów sponsorowanych do redakcyjnych (1:3). W ten sposób łączymy nasze 

dwa nadrzędne cele: kreowanie informacji dla czytelników oraz wartościowej 

przestrzeni reklamowej dla e-commerce.

100
portali 

tematycznych 
z 10 kategorii 

ponad

500 000
unikalnych 

użytkowników 
miesięcznie

ponad

10
redaktorów 
naczelnych 3000

nowych artykułów 
miesięcznie

600
nowych slotów 
bannerowych 

co miesiąc



Usługi najwyższej jakości

Dbamy o techniczny aspekt naszych usług. Portale są w pełni 

oryginalne, zoptymalizowane pod kątem SEO, szybkości 

działania  serwisu i responsywności. Nad wszystkim czuwa 

zespół techniczny (webdeveloperzy, graficy, specjaliści SEO 

i UX), a to sprawia, że nasze działania skutecznie wspierają 

konwersję i sprzedaż.

Pozycjonowanie

Przemyślana optymalizacja naszych serwisów pod kątem 

SEO pozwala z każdym dniem zwiększać liczbę unikalnych 

użytkowników. To z kolei przekłada się na rosnącą grupę 

odbiorców publikacji naszych klientów. Czytelnicy 

z łatwością trafiają na strony  reklamodawców, klikając 

w baner czy zamieszczony w artykule link.

Odpowiednia architektura informacji

Wszystkie portale prowadzone są w sposób umożliwiający 

intuicyjną nawigację i łatwe dotarcie do potrzebnych 

informacji. Strony rozbudowane są nie tylko o kategorie 

główne, ale również szczegółowe subkategorie. Dodatkowo, 

cykliczny audyt UX pomaga w zwiększeniu użyteczności 

serwisów, a przystępna organizacja informacji 

i tekstów skupia uwagę czytelników. 

Link building

Dzięki precyzyjnym i transparentnym działaniom 

zapewniamy wsparcie w zakresie link buildingu. Klienci 

otrzymują wysokiej jakości, silne linki pochodzące 

z wartościowych portali, które cieszą się zaufaniem 

użytkowników.



W pełni autorskie treści

Każdym z portali opiekuje się dedykowany zespół redakcyjny, 

w którego skład wchodzą dziennikarze, reporterzy i redaktor 

naczelny. Wiedza ekspercka i unikalność generowanych 

treści nie tylko przyciągają nowych użytkowników, ale 

przede wszystkim wpływają na merytoryczną wartość 

strony, co kolejno przekłada się na zwiększoną widoczność 

domeny w wyszukiwarce. 

Bezpieczeństwo portalu

Wykorzystujemy certyfikat SSL i narzędzie reCAPTCHA. 

Dbamy o bezpieczeństwo naszych portali i chronimy dane 

użytkowników, dzięki czemu nasze portale są wiarygodne 

w oczach czytelników i budują ich zaufanie.

Real time content

Wyszukiwanie, analizowanie i reagowanie na bieżące zmiany, 

pozostają priorytetami naszych zespołów redakcyjnych. 

Naturalnie podążając za trendami, docieramy do najbardziej 

wymagających użytkowników, skupiając ich uwagę 

na publikowanych treściach. 

Przemyślane tagowanie

Przemyślane i cyklicznie kontrolowane tagowanie wzmacnia 

słowa kluczowe i sprzyja linkowaniu wewnętrznemu. Dzięki 

temu nasze portale są uporządkowane i łatwe w obsłudze, 

a czytelnik może łatwiej odnaleźć inne wpisy związane 

z daną frazą. 

Łatwa indeksowalność w Google

Za dobrą jakością domeny stoi jej odpowiednia konfiguracja, 

zatem dążymy do tego, aby indeksowanie witryn przebiegało 

w sposób spójny i intensywny. Takie zabiegi zapewniają nam 

szybką aktualizację stron i ich widoczność w wyszukiwarce. 

Zoptymalizowanie szybkości

Kluczem do wspólnego sukcesu pozostają: responsywność, 

kompresja plików i  optymalizacja grafik. Taka konfiguracja 

pozwala nam z łatwością docierać do najbardziej 

wymagających użytkowników, zachowując przy 

tym ich maksymalne skupienie. 



Naszym celem jest 
satysfakcja klienta

Anna Tworek-Skrzyszowska
Prezes Zarządu

Stanowimy odpowiedź na potrzeby 
współczesnego biznesu – wspieramy 
sklepy internetowe w zwiększaniu 
widoczności i podwyższaniu 
konwersji.

Tworzymy zupełnie nową przestrzeń dotarcia do czytelników 

(bannery reklamowe, linki, artykuły sponsorowane oraz artykuły 

partnerskie).  Jesteśmy dokładnie tam, gdzie potencjalni 

klienci e-commerce.

Nasz zespół łączy pasję dziennikarską ze znajomością marketingu 

i branży e-commerce. Dzięki temu generujemy wartościowy 

ruch, który przekłada się na sprzedaż.

Dzięki artykułom i wywiadom w portalach oraz aktualnym i użytecznym 

treściom budujemy pozytywne skojarzenia z marką klienta 

i kreujemy jego ekspercki wizerunek  w świadomości czytelników.

Efekty naszej pracy są długotrwałe, ponieważ przeprowadzamy 

stałe kontrole, aktualizujemy i optymalizujemy nasze działania.



Zapoznaj się z 

naszą ofertą
Liczba publikacji miesięcznie

Liczba linków miesięcznie

Indywidualna publikacja

Współdzielona publikacja/link

Gwarancja na stronie głównej

DŁUGOŚĆ PUBLIKACJI:

Wariant indywidualny

Wariant współdzielony

TRWAŁOŚĆ PUBLIKACJI:

Wariant indywidualny

Wariant współdzielony

LICZBA LINKÓW DO FOLLOW W PUBLIKACJI:

Wariant indywidualny

Wariant współdzielony

CROSSOWANIE LINKÓW – LINKOWANIE WYKUPIONYCH 
PUBLIKACJI Z INNYCH PORTALI BWP

Wariant indywidualny

Wariant współdzielony

10

30

259 zł

99 zł

1 dzień

minimum 3500 zzs

minimum 3500 zzs

minimum 12 miesięcy

minimum 12 miesięcy

3

1

 

–

–

30

90

219 zł

99 zł

3 dni

minimum 3500 zzs

minimum 3500 zzs

minimum 12 miesięcy

minimum 12 miesięcy

3

1

 

–

–

200

600

159 zł

99 zł

7 dni

minimum 3500 zzs

minimum 3500 zzs

dożywotnio

minimum 12 miesięcy

3

1

 KLIENT WYBIERA

20 min DR* 25

–

MINI START STANDARD PREMIUM

50

150

189 zł

99 zł

5 dni

minimum 3500 zzs

minimum 3500 zzs

10 sztuk dożywotnio 
(reszta minimum 12 mc)

minimum 12 miesięcy

3

1

 KLIENT WYBIERA

5

–

*Domain Rating to wskaźnik, który określa wartość danej strony, uwzględniając liczbę i jakość linków zewnętrznych.



LICZBA GRAFIK W PUBLIKACJI (dopasowanych kontekstowo)

Wariant indywidualny

Wariant współdzielony

PODLINKOWANA GRAFIKA W PUBLIKACJI:

Wariant indywidualny

Wariant współdzielony

MOŻLIWOŚĆ PUBLIKACJI MATERIAŁÓW WŁASNYCH 
(GRAFIKA, PDF, EMBED)

Wariant indywidualny

Wariant współdzielony

PROMOCJA WW. PUBLIKACJI W TEMATYCZNYCH SOCIAL MEDIA 
(FACEBOOK, INSTAGRAM)

Wariant indywidualny

Wariant współdzielony

CZAS REALIZACJI

Wariant indywidualny

Wariant współdzielony

  

minimum 1

minimum 1

–

–

 
  

TAK

–

  
 

–

–

2 tygodnie

indywidualnie

  

minimum 1

minimum 1

–

–

 
  

TAK

–

  
 

–

–

2 tygodnie

indywidualnie

minimum 1

minimum 1

TAK

–

 
  

TAK

–

  
 

10

–

4 tygodnie

indywidualnie

minimum 1

minimum 1

–

–

 
  

TAK

–

  
 

–

–

4 tygodnie

indywidualnie

publikacja indywidualna

2590 zł
publikacja indywidualna

6570 zł
publikacja indywidualna

9450 zł
publikacja indywidualna

31 800 zł



bluewhalepress.pl

Blue Whale Press SP. Z O.O.
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