
Portal internetowy o zakupach w Białymstoku

skierowany do Białorusinów i Rosjan

Świętujemy

URODZINY



W 2014 r. Białorusini wywieźli z Polski

towary za ponad 1 mld zł

(dane z Tax Free Izba Celna)

1 mln 230 tysięcy zarejestrowanych

dokumentów do zwrotu VAT w 2014 

Artykuły codziennego użytku, odzież i obuwie, 

elektronika, materiały budowlane, artykuły 

specjalistyczne

Turystów zakupowych przyciąga możliwość

odzyskania VAT 

(zakupy tańsze nawet o 23%)

Ponad 400 tys. polskich wiz wydanych

Białorusinom w 2014 roku (wzrost o 16%)

Coraz więcej Białorusinów korzysta z usług 

hotelowych i gastronomicznych

Wzrost cen podstawowych artykułów na 

Białorusi sprzyja częstym przyjazdom do 

Białegostoku

Słaba dostępność „markowych produktów” 

na Białorusi

Turyści zakupowi - rynek

Źródło: Izba Celna w Białymstoku, GUS, Ambasada RP w Mińsku



Jesteśmy jedynym

lifestylowym przewodnikiem

po zakupach w mieście

Oprócz katalogu firm dajemy

możliwość promocji

produktów i akcji zniżkowych

Mamy ściśle sprofilowaną

grupę celową - na nasz portal 

trafiają wyłącznie Białorusini 

szukający informacji

o zakupach, produktach

i usługach

Co nas wyróżnia



Bogata część redakcyjna

Akcje i cykle tematyczne

Nowości i porady

Praktyczne informatory

Gazetki i katalogi promocyjne

Kalendarium promocji

Profile społecznościowe

Obszerny katalog firm

Informatory i porady

Katalog produktów

Bezpłatne tłumaczenie na rosyjski

Opinie i komentarze

Funkcja „Umów się na zakupy*”

Praktyczna wyszukiwarka

* Funkcja „Umów się na zakupy” - umożliwia klientom ze wschodu prosty  kontakt ze sklepami 

w Białymstoku. Klient wpisuje treść zapytania lub propozycję terminu zakupów w jęz. rosyjskim, a 

sklep otrzymuje automatyczne tłumaczenie tej wiadomości na adres e-mail 

i może na nią odpowiedzieć!



Wyszukiwarki Google (Białoruś), 

Yandex (Białoruś), 

Media społecznościowe

(Facebook i najpopularniejszy

w rosyjskojęzycznym internecie

portal VKontaktie), 

Internet rosyjskojęzyczny

(białoruskie portale, fora 

internetowe itp.)

Cykliczne akcje ulotkowe

Reklama w busach „Shop Tour”

Współpraca z mediami na

Białorusi

Outdoor na trasie do przejścia

granicznego w Kuźnicy

Promocja portalu



Nasze profile 

społecznościowe

ponad 1800

aktywnych

członków grup

dyskusyjnych!



Dyskusje na forach i posty 

na grupach społecznościowych



Stale rośniemy
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Źródło: Google Analytics. 1.06.2014-30.04.2015
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Niemalże 23 000 czytelników miesięcznie spędza na naszych

stronach średnio 3:11 min. podczas jednej wizyty. 

Wykonują miesięcznie ponad 92 000 odsłon

Źródło: Google Analytics. 14.04-13.05.2015 (22969 sesji, 92662

odsłon, śr. czas trwania sesji 3:11)



Pomożemy Ci dotrzeć do klientów

z Białorusi i doradzimy jak

zorganizować zwrot VAT (TAX FREE) 

w Twoim sklepie

Udostępnimy narzędzia do kontaktu

z klientem z Białorusi

Przygotujemy kompleksowo reklamę

Przetłumaczymy i zredagujemy 

dowolną treść

Przeszkolimy Twoich pracowników 

z obsługi klienta rosyjskojęzycznego

DOŁĄCZ DO NAS

Biuro Reklamy i Redakcja

ul. Legionowa 14/16 lok. 213 (za Akademią Nauki)

tel. 514 573 439 

reklama@handlowybialystok.pl

mailto:reklama@handlowybialystok.pl

