
Największy portal z testami sprzętu wędkarskiego, outdoorowego i myśliwskiego

Oferta współpracy



JESTEŚMY NAJWIĘKSZĄ W EUROPIE I JEDYNĄ W 
POLSCE  WITRYNĄ SPROFILOWANĄ WYŁĄCZNIE NA 
ODBIORCÓW SPRZĘTU WĘDKARSKIEGO

INFORMUJEMY O AKTUALNOŚCIACH I TRENDACH
NA RYNKU POLSKIM I ŚWIATOWYM

fishing-test.pl | o nas

POSIADAMY NAJOBSZERNIEJSZĄ BAZĘ PRODUKTÓW 
WĘDKARSKICH I OUTDOOROWYCH W KRAJU



• KANAŁ BEZPOŚREDNIEJ KOMUNIKACJI Z KLIENTEM KOŃCOWYM

• 90 000 UNIKALNYCH ODWIEDZIN MIESIĘCZNIE = 90 000 POTENCJALNYCH KLIENTÓW

• INNOWACYJNA FORMA PREZENTACJI PRODUKTU: 
informacja, recenzja i reklama w jednym

• GRUPA DOCELOWA SKUPIONA W JEDNYM MIEJSCU

• DEDYKOWANA FOTOGRAFIA UKAZUJĄCA SPRZĘT W UŻYCIU

• WIARYGODNE INFORMACJE POPARTE OPINIAMI UŻYTKOWNIKÓW

• WYMIERNE REZULTATY - NAJWYŻSZE POZYCJE W WYSZUKIWARKACH

fishing-test.pl | na skróty



Dzięki wysokiej pozycji naszej witryny w wyszukiwarkach, prezentowane produkty zostają
wypozycjonowane w sposób naturalny, a jednocześnie intensywny i skuteczny

Budujemy pozytywny wizerunek firm w Sieci dzięki rzetelnym i wiarygodnym opisom ich
produktów, podpartym niezależnymi opiniami użytkowników

Możemy być dla naszych partnerów biznesowych osią, wokół której koncentrują się działania
związane z komunikacją interaktywną firmy

Funkcjonujemy jako kanał komunikacji marketingowej – gdy użytkownik poszukuje informacji o
firmie czy jej produktach, w pierwszej kolejności korzysta z naszego serwisu

fishing-test.pl | strategia



Kampania banerowa – witryna Fishing Test została specjalnie przygotowana pod
umieszczenie różnych form banerów; banery prezentowane są zarówno na stronie
głównej, jak i kluczowych podstronach

Zdjęcia aranżacyjne – umiejscowienie w fotografiach testowanego sprzętu
dodatkowych produktów z oferty danego producenta/sklepu

Kampania linków – odnośnik kierujący bezpośrednio do danego produktu w
sklepie, umieszczany przy testowanym czy opisywanym produkcie

Informacja gdzie kupić – informacja o dostępności danego produktu w ofercie,
wraz z adresem sklepu/witryny; umieszczana jest przy testowanym czy
opisywanym produkcie

Linki reklamowe

Reklama wizualna
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Sekcje banerowe

Sekcja A1 – 300 x 250px
Sekcja A2 – 300 x 250px
Sekcja B   – 590 x110px
Sekcja C   – 1070 x 110px
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Istnieje możliwość stworzenia dedykowanych 
miejsc banerowych oraz bloków promocyjnych 
dopasowanych indywidualnie do potrzeb 
klienta oraz kampanii reklamowej



Testy sprzętu – nasza witryna posiada specjalny dział poświęcony w całości testom i
recenzjom sprzętu wędkarskiego, myśliwskiego i outdoorowego; to okazja do
zaprezentowania Państwa produktu dziesiątkom tysięcy zainteresowanych nim
odbiorców

Aktualności – udostępnienie miejsca w dziale do komunikacji z klientem o nowościach
np. produktowych

Promowanie produktów w dziale Polecamy - wybrane produkty z Państwa oferty
mogą znaleźć się w specjalnie przeznaczonym dziale na naszej witrynie

Ciekawostki – artykuły zawierające ciekawe informacje dotyczące wędkarstwa;
doskonały sposób na promocję produktu oraz jego prezentację poprzez wyróżnienie
jego szczególnych cech.

PUBLIKACJE

fishing-test.pl | oferta
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Działy

Testy sprzętu
Aktualności rynek wędkarski
Polecamy (Nagrody redakcji)
Ciekawostki
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Publikacje

fishing-test.pl | oferta



fishing-test.pl | oferta

Pozostałe metody promocji

Oznaczenie „Korzystny zakup”
Oznaczenie „Super jakość”
Oznaczenie „Wybór redakcji”
Link zewnętrzny



Tworzenie grafiki, banerów, reklam, newsletterów, layoutów, animacji –
posiadamy duże doświadczenie w wykonywaniu dedykowanej grafiki dla stron WWW,
a szczególnie sklepów internetowych.

Projekty i wykonywanie katalogów reklamowych – dzięki naszej wiedzy
praktycznej mają Państwo pewność, że zamówiony u nas katalog spełni najwyższe
standardy estetyczne i marketingowe

Fotografia wędkarska – specjalizujemy się w szeroko rozumianej fotografii
produktowej i wędkarskiej, wykonywanej zgodnie ze strategią marki Państwa firmy

Usługi dodatkowe
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Usługi dodatkowe
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SOCIAL MEDIA
Facebook – integralna część realizacji, publikacji dokumentacji fotograficznej
prowadzona na rzecz zleceniodawcy. Daje możliwość tworzenia unikalnych wpisów,
publikacji grafik, zdjęć, filmów i tym podobnych. Profil na facebooku skupia 15000
fanów wędkarstwa.

Youtube – możliwość umieszczenia materiałów filmowych



Cena uzależniona jest od miejsca osadzenia baneru.
Na specjalne życzenie możemy umieścić baner w wybranym przez Klienta miejscu
(z zachowaniem formatów przez nas określonych) – cena ustalana jest indywidualnie

Baner – sekcja/wielkość Cena/miesiąc
SEKCJA A1 (300 x 250 pikseli) Od 240 zł
SEKCJA A2 (300 x 250 pikseli) Od 240 zł
SEKCJA B (590 x 110 pikseli) Od 470 zl
SEKCJA C (1070 x 110 pikseli) Od 670zł

Banery reklamowe

fishing-test.pl | cennik

Istnieje możliwość stworzenia dedykowanych miejsc banerowych oraz bloków promocyjnych 
dopasowanych indywidualnie do potrzeb klienta oraz kampanii reklamowej.

Ceny dedykowanych rozwiązań ustalamy indywidualnie.



Uwaga: testowany sprzęt nie podlega zwrotowi. Podane ceny dotyczą pojedynczej

publikacji/jednorazowego wykonania usługi.

Usługa Cena
Testy sprzętu 547 zł

Linki 257 zł

Publikacje 147 zł

Zdjęcia aranżacyjne 197 zł

Gdzie kupić 357 zł

Usługi dodatkowe Ustalana indywidualnie

Formy współpracy

fishing-test.pl | cennik



Podpisując umowę z Fishing Testem na rok otrzymają Państwo co miesiąc specjalny pakiet usług w
promocyjnej cenie. W zależności od profilu działalności Państwa firmy, proponujemy skorzystanie z
pakietu dla sklepów lub dla dystrybutorów.

* Cena specjalna obowiązuje tylko w przypadku rocznej umowy o współpracy z witryną Fishing Test.

Rodzaj pakietu Zakres usług Cena za miesiąc Cena specjalna*

Dla producentów i 
dystrybutorów

test, baner, news, link, zdjęcia 
aranżacyjne

995 zł 847 zł

Dla sklepów baner, link, news, gdzie kupić 708 zł 597 zł

Pakiety specjalne

fishing-test.pl | cennik

Jesteśmy otwarci na stworzenie elastycznych form współpracy, dostosowanych do potrzeb 
klienta tak aby kampania reklamowa była jak najbardziej efektywna.



Biuro: Więcej informacji:
ul. Międzyborska 17 Tel.: +48 22 370 24 33

04-041 Warszawa Tel.: +48 505 89 20 42

E-mail: darek@fishing-test.pl

fishing-test.pl | kontakt

www.fishing-test.pl /fishingtestpl
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