
Печелете с WhitePress®

Издателите спечелиха през 2018 г.

с WhitePress® над 2,5 млн. евро

Предложение за издатели



Ние сме лидери на полския пазар

Повече от 6 000 

Щастливи клиенти

Над 130 000 

Публикувани статии

Средно 12 ч. 

Време за превод на пари

Над 99% 

Щастливи издатели

Средно 10

Поръчки на месец на 
издател

Повече от 200

Нови рекламодатели всеки 
месец



Повече от 5200 портали работят с нас



Вид на издателя Уеб трафик

Среден доход в Евро

нето / месец/ * на

база PL

Национален тематичен портал - приема само качествени статии, 

които се промотират на цената на публикацията.

2,6 млн

уникални 

потребители

2 500

Местна градска услуга (около 180 000 жители) представяща много 

оферти с промоция на съдържание.

200 000 

уникални

потребители

400

Уебсайт, посветен на децата, само една стандартна оферта.

600 000 

уникални

потребители

900

Хоризонтална услуга Premium с много тематични сайтове, 

разнообразна оферта, атрактивни цени.

>10 милиона

уникални

потребители

9 000

Мултитематична информационна страница с доста атрактивна 

цена за публикуване.

50 000 уникални

потребители 480

Специализиран бизнес сайт с атрактивна оферта.
5 000 уникални

потребители
500

Услуга за бизнес мнения с много добра оферта, съдържаща 

промоция на съдържание.

1 милион 

уникални 

потребители

3 000

Примерни приходи на нашите издатели



Добавяте оферта за 

публикуване на статия
Рекламодателите разглеждат

вашите оферти

Рекламодателят 

поръчва публикация
Изпълнявате поръчката

и печелите

Отделете 5 минути и печелете пари

Стъпка 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4



Ползите от сътрудничеството с WhitePress ® -

6 x ДА



1. Вие задавате условията за публикуване, 
цена, изисквания и метод на промотиране.

можете да добавите много 

оферти и маркирайте дали 

статията ще бъде 

популяризирана 

допълнително

можете да решите, 

че вие ще напишете сами статията



посочете подробно 

редакционните 

изисквания



Можете също така да 

уточните техническите 

изисквания подробно



2. Можете да се откажете от публикуването, 
ако не ви харесва

откажете се 

без 

последствия
поискайте подобряване 

на съдържанието

По лесен начин

публикувате готова

статия

Publish Comment Refuse



3. Прехвърлете в рамките на 1 работен ден от 
изпращането на фактурата

вие сте физическо лице –

вземете сметка

Работещ регистриран бизнес –

прикачете фактура



4. Всички формалности от страната на

WhitePress®

Търсим нови клиенти и 

подготвяме оферти за тях.
Ние обучаваме 

клиентите на 

принципите на контент

маркетинга.

Разплащаме сметки 

с клиента и следим 

сроковете.

Правим отчети -

издателят не трябва да 

изпраща 

статистически данни.



5. Висококачествено уникално съдържание

Съдържанието се проверява от редакторите на WhitePress®, а уникалността на 
статиите на рекламодателите се проверява в системата за плагиатство CopyScape.



6. Без инсталация и работа с ИТ
Платформата се използва за комуникация с клиента,

издателят сам сваля и публикува статиите.

възможност за 

копиране на 

съдържание в 

Word

бързо изтегляне 

на статията в 

HTML формат

Article preview



Платформата се използва за комуникация с клиента, издателят сам изтегля и 
публикува статиите.

лесно копиране 

на 

проследяващия 

код

лесно 

прикачване на 

файлове

Attachments

Tracking code



office@whitepress.bg

tel. +359 882 386 829

Свържете се с нас

www.whitepress.bg


