Oferta działań
reklamowych
w portalu
Wyprawy Marzeń

TOMASZ BONEK MARTA SMAGA Sp. z o.o.
Tomasz Bonek Marta Smaga Spółka z o.o.
to zespół ponad 25 ekspertów
i dziennikarzy, którzy od lat prowadzą
zaawansowane projekty SEO, SEM
i działania w Social Media dla dużych
serwisów e-commerce oraz największych
wydawców internetowych w Polsce.

 Mamy doświadczenie i osiągnięcia na gruncie rozwiązań tradycyjnych
oraz we wdrażaniu dedykowanych projektów niestandardowych.
 Pracują dla nas autorzy książek oraz profesjonalnych publikacji
poradnikowych z dziedziny dziennikarstwa internetowego,
pozycjonowania i mediów społecznościowych oraz podrożniczych.
Cyklicznie wydajemy również branżowe raporty poświęcone
tej tematyce, publikowane przez portal Interaktywnie.com.
 Piszą dla nas podróżnicy oraz dziennikarze odwiedzający wszystkie kraje
świata.

STWORZYLIŚMY I PROWADZIMY
PORTAL O PODRÓŻACH
„WYPRAWY MARZEŃ”
Są wśród nas przemierzający świat
z plecakiem, zatłoczonymi autobusami
czy pociągami, ale także turyści ceniący
sobie wygodę. Można śmiało powiedzieć,
że wspólnie niejednokrotnie okrążyliśmy
kulę ziemską. Przygotowywaliśmy
reportaże ze wszystkich kontynentów.
To m.in. one są zebrane na portalu
Wyprawy Marzeń.

Nasze doświadczenie w wydawaniu mediów:
 Opracowaliśmy i wdrożyliśmy skuteczne strategie komunikacji
na Facebooku dla największej redakcji ekonomicznej w polskim
internecie, a także dla dużych portali lifestylowych klasy premium.
 Z racji pracy w najlepszych wydawnictwach internetowych mamy
duże doświadczenie w prowadzeniu skutecznych działań content
marketingowych dla największych marek na polskim rynku
i we wdrażaniu niekonwencjonalnych rozwiązań.
 Pracują u nas dziennikarze związani z podróżami i reportażami z krajów
w najdalszych zakątkach świata. Tego rodzaju kontent zasila należący
do naszej spółki portal wyprawymarzen.pl.

LEAD GENERATION
POZYSKIWANIE KLIENTÓW
Proponujemy prowadzenie działań
marketingowych w Wyprawach Marzeń
bezpośrednio konwertujących na sprzedaż
oferty tour operatora. Skutecznie
dotrzemy także do osób chętnych
do skorzystania z ofert premium.

Nasza propozycja – ROZLICZENIE PROWIZYJNE:
 1. wariant:

50 zł netto za lead*

 2. wariant:

20 zł za lead + 3% wartości netto sprzedaży

* Przekazanie danych kontaktowych klienta zainteresowanego ofertą tour operatora.

branding serwisu

BRANDING SERWISU

Pokaż swój brand
na wszystkich stronach
Wypraw Marzeń

Branding serwisu
(logo sponsora,
dowolna grafika
i treści reklamowe)
Ceny:
 12 tys. netto/miesiąc
 4 tys. netto/tydzień

REKLAMA NATYWNA
ARTYKUŁY PROMOCYJNE
Pokaż swoją ofertę
w najmniej inwazyjny,
a jednocześnie najciekawszy
sposób

 przedstaw plan swojego wyjazdu i ceny
 zamów napisanie reportażu z twojej imprezy turystycznej
 branduj reportaż z wybranego kraju
Cena za 1 artykuł: od 500 zł netto

KLASYCZNA REKLAMA
GRAFICZNA

billboard: 750×200 px

Ceny:

Zamów emisję billboardów
na wszystkich stronach
Wypraw Marzeń

 emisja przez miesiąc
w całym serwisie
– 12 tys. zł netto
 emisja przez tydzień
w całym serwisie
– 4 tys. zł netto

PRZYGOTOWANIE KSIĄŻKI PODRÓŻNICZEJ
DLA PAŃSTWA KLIENTÓW I PARTNERÓW
Stworzymy unikalną książkę
o danej destynacji,
brandowaną Państwa marką

 Jesteśmy w stanie przygotować książkę reporterską, bogato ilustrowaną,
dotyczącą praktycznie każdego kraju na świecie. Może ona stać się
doskonałym przewodnikiem dla Państwa klientów i uzupełnieniem
oferty jako wyjątkowe narzędzie marketingowe.
 Mamy wieloletnie doświadczenie dziennikarskie. Współpracujemy
i zatrudniamy wielu redaktorów, którzy pracowali w renomowanych
mediach. Są oni również autorami książek, w tym także podróżniczych.
 W roku 2016 wydana została m. in książka podróżnicza autorstwa
członka zarządu naszej agencji, Tomasza Bonka pt. „Set Maat.
Siedlisko Prawdy. Wędrówki po Egipcie, Izraelu, Jordanii i Maroku”.

WYPRAWY Z NIEZWYKŁYM
PRZEWODNIKIEM
Zorganizujemy dodatkową
atrakcję w postaci znanej osoby
związanej z podróżami,
która oprowadzi turystów
swoimi scieżkami

 Od lat współpracujemy m.in. z dziennikarzami, sportowcami,
fotografami, celebrytami.
 Proponujemy wzbogacenie Państwa oferty turystycznej
o„Wyprawę z niezwykłym przewodnikiem”.
 Jej uczestnicy mogą zwiedzać dany kraj np. razem z dziennikarzem,
który doskonale go zna.
 Mogą również uczestniczyć podczas wyjazdu w przygotowanych
dla nich warsztatach, np. dziennikarskich, fotograficznych itp.

ZAPRASZAMY
KRZYSZTOF PAŁYS
dyrektor handlowy
k.palys@boneksmaga.pl
tel. 697 395 858, 71 302 75 35

