
Portal internetowy o zakupach w Białymstoku  
skierowany do Białorusinów 



Ponad 30 000 czytelników miesięcznie 

spędza na naszych stronach średnio 3:44 min.  
Wykonują miesięcznie 130 000 odsłon

 
 

Źródło: Google Analytics. 01.01-31.12.2015 oraz 16.10-15.11.2015

PONAD 1 MLN 112 TYS. ODSŁON W 2015 ROKU



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 szukający 
informacji o zakupach, 
produktach i usługach

Kim jesteśmy



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!



Nasze profile 
społecznościowe

2200 
aktywnych 
członków grup 
dyskusyjnych!



Kampanie display (różne 
formaty do wyboru)
Reklama poprzez treści, cykle 
redakcyjne i tematyczne 
dedykowane sklepom
Zawsze bezpłatne 
tłumaczenie 

promocja w mediach 
społecznościowych
współpraca z 
organizatorami Shop Tour
promocja na terenie 
Białorusi

REKLAMA



BOX Promocyjny - możliwość prezentacji  
produktów z oferty sklepów 

 
SLIDER - promowanie najważniejszych  

tekstów tygodnia 
 

BOX - promocja treści obrazkiem  
i krótkim tytułem 

 
Reklama DISPLAY  - różne formaty 

 

Strona główna



Banery „display” - format

baner statyczny (jpg, 

waga do 100 Kb) 

emisja na stronie głównej 

oraz na każdej podstronie

produkcja benera po 

stronie klienta lub dopłata



Tytuł ułatwiający pozycjonowanie  
w wyszukiwarkach rosyjskojęzycznych 

 
Możliwość udostępnienia  

w rosyjskojęzycznych  
portalach społecznościowych 

 
Zdjęcia z możliwością podpięcia linka 

 
Aktywne linki do wizytówki sklepu  
lub strony internetowej w tekście 

 

Teksty promocyjny



Katalog promocyjny/Gazetka

zamieszczenie 
aktualnej gazetki lub 
katalogu 
promocyjnego w 
kategorii „Gazetki 
Promocyjne”

możliwość 
wstawienia pliku 
PDF do ściągnięcia 
lub otwarcia w 
przeglądarce lub 
linka do strony 
internetowej



Reklama w SHOP TOUR

Wspólnie z naszym partnerem Express Tour z Białorusi 
oferujemy promocję wśród pasażerów SHOP TOUR
• największy prywatny przewoźnik na trasie Mińsk/Grodno-

Białystok 
• 4 busy 15-20-osobowe 
• kursy codziennie 
• miesięcznie nawet 2000  

pasażerów jadących na zakupy  
do Białegostoku 

• 7 busów (marszutek)  
w regularnej komunikacji  
miejskiej w Grodnie 



torgovyi.com
handlowybialystok.pl

Facebook - rosyjskojęzyczny
VKontaktie - 

rosyjskojęzyczny

Linki do naszych portali i profili społecznościowych

Wydawcą portalu jest firma

Zapraszam do współpracy:  
Michał Pezowicz 
opiekun klienta 
 
ul. Legionowa 14/16 lok. 213 (za Akademią Nauki) 
tel. 514 573 439, 85 87 77 132  
reklama@handlowybialystok.pl

http://torgovyi.com
http://handlowybialystok.pl
https://www.facebook.com/pages/Torgovyi-Belostok/537323636383155?notif_t=page_new_likes
http://vk.com/torgovyi
http://ortusmedia.pl
mailto:reklama@handlowybialystok.pl

