WSTĘP
Szanowni Państwo,
Jesteśmy największym portalem ekologicznym w Polsce.
Skupiamy wokół siebie zarówno środowisko biznesowe, jak również
użytkowników indywidualnych zainteresowanych tematyką ekologii.
Dysponujemy szerokim wachlarzem rozwiązań marketingowych: od kampanii displayowych poprzez
dedykowane mailingi, artykuły sponsorowane, brandowane konkursy tematyczne, aż po ofertę
patronatu nad działami tematycznymi oraz akcje specjalne obejmujące stworzenie i prowadzenie
mikro-serwisu.
Na łamach naszego serwisu zaprezentujemy Państwa produkty lub usługi w nowoczesny,
proekologiczny sposób.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą i skorzystania z naszych usług.
Biuro Reklamy Ekologia.pl

NASZA MISJA
IDEA
-dostarczanie świeżych i rzetelnych informacji ze świata ekologii
i zdrowego stylu życia.

MISJA
-edukowanie i propagowanie działań proekologicznych w naszym
najbliższym otoczeniu i kształtowanie świadomości ekologicznej
społeczeństwa.

DZIAŁALNOŚĆ
-systematyczne i obiektywne informowanie o współczesnym świecie
ekologii.
Piszemy o najnowszych technologiach, zdrowej żywności i akcjach proekologicznych.
Propagujemy realne i praktyczne podejście do ochrony środowiska.
Integrujemy środowisko ludzi dbających o otaczający nas świat.
Działamy! Oprócz przekazywania informacji bierzemy udział w kampaniach ekologicznych.

O NAS

Ekologia.pl - Nowoczesny portal ekologiczny dla każdego, kto w świadomy
sposób interesuje się zdrowym stylem życia, ekologią i ochroną środowiska.

Informujemy o najbardziej aktualnych trendach w nurcie eko, obejmujących zdrowy
styl życia, zjawiska polityczne i społeczne, aspekty biznesowe rynku ekologii w
Polsce, zagadnienia związane z energią odnawialną.
Poruszamy tematy związane z eko-modą, ekologiczną żywnością, promujemy
naturalne kosmetyki, zdrową kuchnię, eko-podróże, kulturę i sztukę opartą na
recyklingu.Dla Was śledzimy ekologiczne wydarzenia w kraju i na świecie.
Ekologia.pl to skarbnica ciekawostek z kraju i ze świata dotyczących
nowoczesnego, ekologicznego budownictwa i alternatywnego wykorzystania
energii.
Na łamach portalu promujemy ekologiczne kampanie i akcje tematyczne, udzielamy
fachowych konsultacji z różnych dziedzin.

UŻYTKOWNICY PORTALU

Użytkownicy portalu Ekologia.pl to osoby powyżej 20-go roku życia, prowadzące aktywny tryb życia, które interesuje rozwój
zawodowy, ochrona środowiska, eko-biznes, zdrowa, ekologiczna żywność, eko-moda, naturalne kosmetyki, kultura
i podróże.
Nasi użytkownicy to osoby nowoczesne, świadome tego, czego chcą, ceniące dbałość o środowisko naturalne i przede
wszystkim ekologię.
Niezależność finansowa, wolność, poczucie bezpieczeństwa, harmonia pracy z życiem osobistym, przedsiębiorczość, rozwój
w zgodzie z poszanowaniem natury to istotne dla nich aspekty życia.
Wiek użytkowników: 20-55 lat
Profil zawodowy:
kadra menedżerska

przedstawiciele wolnych zawodów

studenci

specjaliści z wyższym
wykształceniem

przedstawiciele organizacji ekologicznych
i środowisk opiniotwórczych

właściciele sklepów
ekologicznych

GŁÓWNE DZIAŁY TEMATYCZNE

PROFIL UŻYTKOWNIKA
1 001 710 unikalnych użytkowników/miesiąc*
3 040 645 odsłon / miesiąc*
Zarejestrowani użytkownicy - mailing łącznie:
4 820 adresów
Facebook: 27 tys. followers

użytkowników jest w wieku aktywności
zawodowej, pomiędzy 25, a 55 rokiem życia.

*dane Google Analytics listopad 2018

NASZA OFERTA

POWIERZCHNIE REKLAMOWE
– KAMPANIE BANEROWE
Przedstawiamy wszystkie obecnie
dostępne powierzchnie reklamowe
na każdej stronie serwisu.
Proponujemy Państwu kampanie
reklamowe w modelach CPM lub FF.

NASZA OFERTA

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Artykuł sponsorowany ukazuje się w wybranej
kategorii przez cały czas trwania abonamentu.
Po upływie tego okresu materiał może być
archiwizowany. Jest to ciekawa forma
prezentacji produktu, w formie artykułu
poradniczego.

NASZA OFERTA
REALIZACJA KAMPANII
MAILINGOWEJ
UŻYTKOWNICY INDYWIDUALNI
Dysponujemy bazą danych indywidualnych
użytkowników, z których większość to aktywni
uczestnicy naszej społeczności. Użytkownicy
wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji o
produktach ekologicznych i usługach/eventach
dedykowanych ekologii.

Przykład kreacji mailingu

INNE MOŻLIWOŚCI REKLAMOWE
-patronat nad wybraną sekcją lub działem tematycznym
-prezentacja produktów w pasażu handlowym
-organizacja konkursu brandowanego

-umieszczenie eksperta firmy w dziale Porady ekspertów
-prezentacja szkoleń branżowych na dedykowanej sekcji Szkolenia
-stworzenie brandowanej sekcji specjalnej z artykułami z wybranej tematyki
-sampling produktów/próbek wśród czytelników portalu
-organizacja gry brandowanej na portalu promującej wybraną markę/firmę

KONTAKT
Ekologia.pl
Biuro sprzedaży i marketingu:
Magdalena Nowak
Marketing& Sales Manager

Leadmet Recykling sp. z o.o .Sp.K.
Ul. Conrada 30
01 - 922 Warszawa
Tel. 796 796 796
mail: magdalena.nowak@ekologia.pl
www.ekologia.pl
*Wszelkie materiały, informacje, pliki, rysunki, zdjęcia itp. zawarte w powyższej prezentacji nie mogą być publikowane i redystrybuowane bez pisemnej zgody
Leadmet. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Materiał ten jest ograniczony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie może być kopiowany, publikowany i rozprowadzany w żadnej formie.
Kopiowanie, przedruk tekstów zamieszczonych w powyższej prezentacji oraz ich udostępnianie w mediach elektronicznych jak również
w innej formie jest możliwe wyłącznie za pisemną zgodą Leadmet.

