
Ogólnopolski portal usług dla kobiet

Oferta wazna od 01.09.2010



Mojakosmetyczka.pl to jeden z najpopularniejszych tematycznych portali dla kobiet. 
Istniejąc od roku 2006 współpracujemy z wieloma firmami z branży, które promowaliśmy  
i nadal promujemy na łamach naszych stron internetowych. Dzięki naszemu doświadczeniu 
marketingowemu oraz licznym akcjom promocyjnym firmy, które już nam zaufały, zyskały 
setki nowych, zadowolonych klientów.

Branża Beauty wciąż się rozwija i o ile jeszcze kilka lat temu wystarczyło wydrukować i rozdać 
1000 ulotek aby utrzymać swój salon, czy gabinet - dziś to już niestety nie wystarczy.
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Marketing dla najlepszych w branży Beauty
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“ Dlaczego jedne firmy odnoszą spektakularne sukcesy a inne 
plajtują po roku czy dwóch?

Bolączką w każdej branży jest fakt, że większość firm traktuje reklamę własnej 
firmy, czy produktu jako wydatek a nie jako inwestycję. Duża liczba właścicieli, czy 
menadżerów promuje swoją firmę po omacku na zasadzie “zrób to sam”, powierzają 
działania reklamowe mało doświadczonym ludziom - bo pozornie tak taniej. Dzięki 
takim strategiom ucierpiał wizerunek niejednej dobrze działającej lub świetnie 
zapowiadającej się firmy. Gorycz źle wykonanych prac reklamowych długo tkwi  
w człowieku, kiedy słodycz niskiej ceny dawno została zapomniana.

Zapraszamy do zapoznania się z szerszą ofertą promocyjną prezentacji Twojej firmy  
w naszym portalu jak i z naszymi profesjonalnymi propozycjami reklamowymi.

Dobry produkt bez profesjonalnej promocji nie sprzeda się niestety 
nawet w 10% tak dobrze jak rozreklamowana tandeta!“

Teraz promocyjne ceny!



Powierz promocję swojego
             biznesu profesjonalistom

Siedmioletnia działalność reklamowa, dziesiątki projektów, współpraca  
z wieloma firmami, własne serwisy w branży Beauty i nieustanne śledzenie tego 
rynku zaowocowały olbrzymim doświadczeniem, które możemy dziś Państwu 
zaoferować w postaci naszych profesjonalnych usług. 

Jako laureaci konkursu Agory, TVP i organizacji Widzialni.eu możemy zaoferować 
nowoczesne rozwiązania internetowe, zgodne z obowiązującymi standardami 
oraz atrakcyjne formy graficzne, dzięki czemu Wasza firma wyróżni się i będzie 
profesjonalnie widziana w sieci.

Oferujemy:

•	 profesjonalne strony internetowe
•	 bannery promocyjne
•	 pozycjonowanie
•	 artykuły sponsorowane
•	 ulotki reklamowe
•	 zaproszenia i ofertówki
•	 wizytówki i karty rabatowe
•	 standy, systemy wystawiennicze

kontakt: biuro@mojakosmetyczka.pl

mailto:biuro@mojakosmetyczka.pl


Reklama internetowa

Wg badań CBOS i gazeta.pl prawie połowa 
polskich internautów (49%) to kobiety. Większość 
z nich to kobiety w średnim wieku około 35 lat  
z wykształceniem średnim, policealnym lub wyższym, 
o dochodach około 37% wyższych niż kobiety nie 
korzystające z Internetu. Polskie  internautki to  
idealne potencjalne klientki, żyjące aktywnie, 
poszukujące informacji oraz porad na temat urody  
i zdrowia. 
 
W ciągu kilku ostatnich lat obserwujemy lawinowe 
zainteresowanie branżą beauty. Polki chcą wyglądać 
pięknie, zdrowo i modnie przez co poszukują opinii  
w sieci, zdobywają wiedzę oraz chętniej niż mężczyźni 
dokonują zakupów on-line.

już od

2497
•	 atrakcyjna grafika
•	 statystyki google
•	 system zarządzania treścią CMS

Profesjonalna strona

już od

997
•	 logo firmowe
•	 prezentacja produktów, firmy
•	 dialog z klientami (komentarze)

Blog firmowy

już od

19 zł
 miesiąc

To najszybszy i tani sposób aby skutecznie promować 
swoją firmę. Zakładając wizytówkę w branżowym 
portalu www.mojakosmetyczka.pl nie musisz martwić 
się o dalszą jej promocję gdyż my robimy to za Ciebie 
(pozycjonowanie). Tym samym docierasz ze swoją 
ofertą do szerszego grona klientów 
nie wydając dodatkowych pieniędzy 
na informatyka czy za promowanie 
strony w google.

zobacz szczegóły >>

Wizytówka internetowa

już od

597

Coraz częściej firmy sięgają do praktyk PR. Poprzez 
współpracę z mediami branżowymi (magazyny, fora 
internetowe, portale), kreują się na ekspertów - za czym 
w niesamowitym tempie rośnie ich wiarygodność oraz 
popularność ich firmy. Napiszemy dla Ciebie ciekawy 
artykuł sponsorowany, opublikujemy 
na naszym portalu, blogu i forum.  
Wyślemy go też do innych mediów 
PR’owych, co umożliwi pojawienie 
się informacji o Twojej firmie także  
w innych serwisach branżowych.

Internetowy PR
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Oferujemy także usługi pozycjonowania Twojej strony 
w Google aby pojawiała się  jak najwyżej w wynikach 
wyszukiwania na porządane hasła. Stworzymy dla 
Twojej firmy mailing oraz wszelkiego typu reklamy 
internetowe tj. bannery, buttony itp.
Wypromujemy także Twoją firmę na serwisach 
społecznościowych Facebook i Nasza-klasa, co jest 
ostatnio bardzo popularnym źrodłem pozyskiwania 
nowych klientów i informacji zwrotnej na temat 
działań Twojej firmy.

biuro@mojakosmetyczka.pl

Marketing internetowy 

http://www.mojakosmetyczka.pl
http://mojakosmetyczka.pl/pl/base/package
mailto:biuro@mojakosmetyczka.pl


Materiały reklamowe

Wszystkim planującym działania reklamowe polecamy 
skorzystanie z usług naszego doświadczonego 
studia graficznego. Jeśli nie posiadasz własnej grafiki 
reklamowej lub nie współpracujesz z żadną agencją 
reklamową nasz zespół stworzy dla Twojej firmy 
atrakcyjne formy graficzne. 

Oferujemy pomoc marketingową przy tworzeniu 
reklam oraz konkurencyjne ceny przy najwyższej 
jakości projektów. Współpracując od lat z czołowymi 
polskimi drukarniami możemy zaoferować także 
bardzo atrakcyjne ceny druku tworzonych przez nas 
materiałów. Obok prezentujemy wybrane ceny druku 
(nie zawierają kosztów przesyłki). Przykłady dotyczą 
druku offsetowego na wysokiej jakości, kredowanym 
papierze lub tworzywie plastikowym PCV.

Bardzo wysoka jakość druku i nasycenia kolorów! 

W celu zapoznania się z szerszą ofertą lub konkretną 
wyceną prosimy o kontakt. Ceny projektów są ustalane 
indywidualnie w zależności od wymagań klienta.

kontakt:  biuro@mojakosmetyczka.pl

super
ceny
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ulotki
formaty: DL, A6, A5, A4, A3
jednostronny lub dwustronny full-kolor
opcjonalnie: składane, perforowane
cena druku już od 287 zł za 1000 sztuk

karty plastikowe
tworzywo PVC o grubości 0,5 mm
wielkość karty bankowej 85x54 mm
dwustronny full-kolor z logo Twojej firmy
cena druku już od 367 zł za 500 sztuk

zaproszenia
formaty: DL i A6 - sztywny karton
jednostronny lub dwustronny full-kolor
folia błysk lub mat (jedno lub dwustronnie)
cena druku już od 437 zł za 1000 sztuk

wizytówki
sztywny karton dwustronnie bielony
jednostronny lub dwustronny full-kolor
folia błysk lub mat (jedno lub dwustronnie)
cena druku już od 217 zł za 500 sztuk

oferta
elektroniczna ofertówka w postaci pliku PDF
może zawierać zdjęcia i aktywne linki
możliwość szybkiej wysyłki za pomocą poczty e-mail
elegancka i nowoczesna prezentacja firmy i zabiegów

logo firmy
3 profesjonalne projekty wstępne 
oddane w rożnych wersjach kolorystycznych
wersja do druku i do internetu
cena już od 997 zł

mailto:biuro@mojakosmetyczka.pl
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