Szukaj miejsc i wydarzeń
pozytywnie nakręconych!
Oferta dla partnerów biznesowych

www.pozytywka.com

+48 881 331 334
biuro@pozytywka.com

Historia
Jesteśmy rodzicami i często szukamy sposobu na zorganizowanie czasu naszym
dzieciom. Zauważyliśmy, że znalezienie oferty skierowanej do najmłodszych odbiorców
jest czasochłonne i

Marysia
Założycielka Pozytywki

nietrudno jest przeoczyć interesujące miejsce lub wydarzenie.

Pozytywka powstała z potrzeby stworzenia narzędzia do szybkiego i łatwego
wyszukiwania wydarzeń oraz miejsc dla dzieci i młodzieży.

Czy wiesz, ze
W Polsce mamy ponad 7 milionów dzieci!
Internet jest najpopularniejszym źródłem
informacji o atrakcjach dla dzieci
Z każdym rokiem rośnie liczba rodziców
korzystających z internetu

nasze plany
Stworzenie Dziecięcej przestrzeni w internecie.
Budujemy rzetelną i kompletną bazę obejmującą zarówno małe, lokalne ﬁrmy,
jak i przedsiębiorstwa z szeroko rozpoznawalną marką
Tworzymy wiodącą wyszukiwarkę miejsc i wydarzeń w branży dziecięcej
Dostarczamy Twojej ﬁrmie proste narzędzie ułatwiające promocję
Promujemy miejsca i wydarzenia dla dzieci, ułatwiając rodzicowi wybór oferty
dostosowanej do jego oczekiwań.
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czym jest pozytywka?
Zespół

Pozytywki

stworzył

intuicyjną,

przyjazną

wyszukiwarkę,

która

ułatwia

użytkownikom błyskawiczne odnalezienie pożądanych informacji. Umożliwiamy dotarcie
również do mało popularnych miejsc i wydarzeń.

Tutaj mamy precyzyjną
wyszukiwarkę miejsc
i wydarzeń z możliwością
określenia lokalizacji.
Możesz promować Twoje
miejsce lub wydarzenie na
stronie głównej.

Użytkownik może odszukać
Twoją propozycję przeglądając
kategorie.

1 krok
Na stronie głównej serwisu można z łatwością wyszukać atrakcje dla
dzieci i młodzieży. Oprócz intuicyjnej wyszukiwarki, użytkownik
zobaczy oferty polecane oraz wszystkie kategorie. Mamy też
miejsce na aktualności i artykuły sponsorowane. Jak widzisz - jest
tutaj sporo możliwości promowania Twojej działalności.
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Dlaczego pozytywka?
Wyróżniamy się szybkością działania i dostępnością dla osób niepełnosprawnych.
Działamy bez zarzutu na urządzeniach mobilnych. Umożliwiamy rodzicom i ich
pociechom poznanie Twojej oferty w każdym miejscu, bez ograniczeń.

Inteligentna nawigacja pozwala
na wyświetlenie precyzyjnych
wyników. Oprócz wybrania
kategorii, użytkownik może
szukać Twojej oferty według
godziny, ceny lub przedziału
wiekowego.

Możesz być bardziej widoczny.
Umieść Twoją propozycję nad
wynikami wyszukiwania.

Kolorem pomarańczowym
odznaczają się wydarzenia
wyjątkowe i szczególnie
promowane.

2 krok
Tutaj, w zależności od ustawień wyszukiwarki czy wyboru kategorii,
wyświetlają się ściśle dopasowane wyniki. Możesz wyróżnić swoją
ofertę - dodamy jej koronę i odznaczymy na tle innych kolorem
pomarańczowym. Jeżeli chcesz być jeszcze bardziej widoczny umieść Twoją propozycję nad wynikami wyszukiwania.
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TWOJE MIEJSCE W POZYTYWCE
Twoją działalność przedstawimy w taki sposób, jaki Tobie odpowiada. Oferujemy Ci
swobodę w zarządzaniu treścią oraz menu, a także pełną edycję wydarzeń, galerii i multimediów.

Możesz w dogodny dla
Ciebie sposób zarządzać
menu, tworzyć treści,
galerie i dodawać ﬁlmy.

Treści podstron są zarządzane
przez wygodny panel, a jego
obsługa jest prosta, nauka nie
zajmie Ci więcej niż kilka minut.
Jeśli nie masz na to czasu lub
ochoty - zajmiemy się stworzeniem i aktualizowaniem Twojej
oferty za Ciebie.

3 krok
W tym miejscu użytkownik może poznać szczegóły Twojej
działalności. Widok ten jest w pełni edytowalny i możesz go
dostosować do swoich potrzeb. W Pozytywce dbamy o rzetelne
i interesujące przedstawienie Twojej oferty, dzięki czemu pozyskujemy dla Ciebie nowego klienta.
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Dla Twojego biznesu:

Tworzymy miejsce, w którym

Koncentrujemy się na skutecznym

wypromujesz Twoje usługi dla

dotarciu do szerokiego grona

dzieci

rodziców i dzieci

Wspieramy Twoją promocję

Umożliwiamy przedstawienie

poprzez optymalne wykorzysty-

Twojej oferty w przejrzysty sposób

wanie narzędzi marketingowych

na wielu urządzeniach

W jaki sposób?
Dotrzesz do klienta poprzez nowoczesny, przyjazny w nawigacji serwis
Udostępniamy Ci wiele sposobów promocji oferty
Proponujemy stworzenie strony wizytówki dostosowanej do Twoich potrzeb
Skupiamy wszystkie nasze zasoby ludzkie i ﬁnansowe na budowaniu
rozpoznawalności Pozytywki
Korzystając z naszych usług, współpracujesz z ambitnym, otwartym
na Twoje sugestie i wymagania zespołem
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cennik

Stwórz swoje miejsce w Pozytywce
Oferujemy szerokie możliwości pokazania Twojej działalności

Logo
Opis działalności
Dane teleadresowe
Godziny otwarcia
Zakres cen
Link do Twojej strony
internetowej
Formularz kontaktowy
Linki do Social Media
Mapa dojazdu
Aktualności
Galeria zdjęć
Filmy
Pliki (np. regulamin)
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cennik
Dodaj wydarzenie, na które chcesz zaprosić dzieci i rodziców.

Wydarzenie
Logo i nazwa organizatora
Opis
Dane teleadresowe
Data
Cena
Miejsce
Ograniczenia wiekowe
Wymagania
Galeria zdjęć
Filmy
Inne załączniki

0 zł

Promowanie miejsc / wydarzeń
Jeśli chcesz, żeby Twoja oferta była bardziej widoczna, skorzystaj z naszych sposobów promocji.

49 zł / 1 dzień

Promowanie na głównej

39 zł

Wyróżnienie oferty

1 miesiąc

Promowanie w wynikach wyszukiwania

119 zł / 7 dni
149 zł

6 miesięcy

49 zł / 7 dni

Wpis w aktualnościach, Artykuł sponsorowany, Mailing
Cena ustalana indywidualnie w zależności od Twoich potrzeb
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249 zł

12 miesięcy

99 zł / 1 miesiąc
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zapraszamy do pozytywki
Zdobędziesz nowych klientów z internetu
Wzmocnisz swój wizerunek na rynku
Skorzystasz ze skutecznych technik
marketingowych Pozytywki
Dołączysz do rzetelnej bazy miejsc i wydarzeń
dla dzieci

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

Marysia Robotycka-Tołłoczko
tel.: +48 881 331 334
e-mail: marysia@pozytywka.com
Marysia

www.pozytywka.com

