
Oferta serwisu prezentującego lokale 
organizujące przyjęcia weselne

Portal lokale-wesele.pl należy do Grupy Portali Weselnych:
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Grupa Portali Weselnych lokale-wesele.pl

Oferta portalu lokale-wesele.pl  — W liczbach

Zapraszamy do grona najepszych!

Portal lokale-wesele.pl w liczbach:

Serwis www.lokale-wesele.pl to baza 4500 polskich lokali organizujących 
przyjęcia weselne. Prezentujemy w nim hotele, restauracje, domy weselne, 
dworki, pałace oraz firmy oferujące catering weselny.

Nasz portal dostosowany jest do 
wszystkich urządzeń mobilnych, 
dzięki czemu Twoja reklama 
dociera do klientów w każdym 
miejscu i czasie.

średniego czasu przebywania 
użytkownika na stronie

opublikowanych 
artykułów i porad

Ponad 100

Ponad 4400

2 min. 30 sek.

podmiotów

odsłon

wejść

unikalnych użytkowników

235 tys.
84 tys.

68 tys.

miesięcznie:

tel:+48601162229
tel:+48601162229
tel:+48334703047
mailto:alicja.orszulik@lokale-wesele.pl
http://www.lokale-wesele.pl
http://www.grupaportaliweselnych.pl/
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Oferta portalu lokale-wesele.pl  — Opinie użytkowników

Opinie partnerów współpracujących 
z serwisem lokale-wesele.pl

Inwestując w reklamę, patrzymy na to, że portal www.lokale-wesele.pl od lat ma 
najwyższe pozycje w Google pod frazami, które nas konkretnie dotyczą. 
Otrzymujemy więc stabilność i efektywność, co przekłada się na liczbę zapytań 
od klientów, a w konsekwencji na realizację zamówień.

Podoba mi się sposób prezentacji naszej oferty w serwisie lokale-wesele.pl. 
W przejrzysty, czytelny i dopracowany sposób w wizytówce ujęte są zarówno 
najważniejsze informacje, jak i galeria obiektu.

Ewelina Szul
Menadżer Projektów Internetowych 

Dwór Korona Karkonoszy

Barbara Liptak
Specjalista ds. Marketingu 

Hotel Liptakówka***

Magdalena Pojałowska
Dyrektor 

Kocierz Hotel&SPA

Ważne dla mnie jest, aby serwis, w którym zamieszczam naszą reklamę, szedł za 
trendem technologicznym oraz doskonalił cały czas swoją usługę. To właśnie 
oferuje mi od początku portal. Jestem bardzo zadowolona z naszej wieloletniej 
współpracy.

tel:+48601162229
tel:+48601162229
tel:+48334703047
mailto:alicja.orszulik@lokale-wesele.pl
http://www.lokale-wesele.pl
http://www.grupaportaliweselnych.pl/
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Grupa Portali Weselnych lokale-wesele.pl

Oferta portalu lokale-wesele.pl  — Wizytówka firmy

Wizytówka w serwisie lokale-wesele.pl

Pełne dane adresowe lokalu
nazwa, adres, logo, dane kontaktowe, 
udogodnienia.

Pełny opis oferty
nieograniczona liczba znaków.

Dodatki
filmy, spacer wirtualny, linki do social media itp.

Galeria zdjęć
nieograniczona liczba zdjęć.

Galeria filmów
do czterech filmów promocyjnych.

Kalendarz ofert Last minute
najbliższe wolne terminy w lokalu.

Mapka dojazdu
dokładnie wskazane położenie lokalu.

Lista dodatkowych lokalizacji
lokal wyświetla się również we wskazanych 
na liście miejscowościach.

Gwiazdki
ocena klientów lokalu widoczna również w Google.

Roczny abonament 
to jedynie 300 zł netto

tel:+48601162229
tel:+48601162229
tel:+48334703047
mailto:alicja.orszulik@lokale-wesele.pl
http://www.lokale-wesele.pl
http://www.grupaportaliweselnych.pl/
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W ramach abonamentu wizytówki 
promujemy w różnych miejscach na stronie

Oferta portalu lokale-wesele.pl  — Wizytówka firmy

w wizytówkach bezpłatnych:

w wizytówkach płatnych:

Lista ośmiu polecanych 
wizytówek z województwa
prezentowana rotacyjnie 
nad wizytówką bezpłatną.

Lista 3 pierwszych wizytówek 
z listy wojewódzkiej
(szczegóły na str. 6)

Lista sześciu wizytówek z listy miejskiej
pierwszych sześć wizytówek z listy miejskiej 
prezentowane jest także pod wizytówkami 
płatnymi.

tel:+48601162229
tel:+48601162229
tel:+48334703047
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Oferta portalu lokale-wesele.pl  — Pozycja na litach

Zagwarantuj wizytówce najwyższą 
pozycję na listach wojewódzkiej i miejskiej

Decydując się na wyższą pozycję w liście 
wojewódzkiej lub miejskiej, zyskujesz 
pewność, że dużo więcej par młodych 
zapozna się z Twoją ofertą.

Wpisy na pierwszych pozycjach mają kilkukrotnie 
wyższą liczbę odwiedzin oraz uzyskują znacznie 
więcej zapytań o organizację przyjęcia.

tel:+48601162229
tel:+48601162229
tel:+48334703047
mailto:alicja.orszulik@lokale-wesele.pl
http://www.lokale-wesele.pl
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Oferta portalu lokale-wesele.pl  — Strona główna

Promocja na stronie głównej serwisu

Moduł Polecamy
prestiżowe miejsce dla ofert 
z całej Polski – na samym 
szczycie strony głównej!
Cena 220 zł netto/miesiąc

Moduł Promowane lokale
prezentacja widoczna na stronie 
głównej, przed konkurencją 
z całej Polski!
Cena 180 zł netto/miesiąc

Artykuł sponsorowany
publikowany na stronie gównej oraz 
Facebooku. Po okresie prezentacji 
przechodzi na stronę aktualności. 
Pozostaje tam na zawsze.

Cena 300 zł netto/miesiąc
Przedłużenie na każdy kolejny miesiąc – 100 zł netto

Reklama w formie baneru
widoczna na stronie głównej. Zdecydowanie wyróżnia się na stronie. 
Korzystnie prezentuje lokal na tle konkurencji.

Panorama na stronie głównej (840x100 px) – 1200 zł netto/miesiąc
Baner boczny na stronie głównej (220x150 px) – 700 zł netto/miesiąc

Lista ofert Last minute
dodatkowa możliwość promowania 
wolnych terminów.

Pakiet 20 ofert – 100 zł netto (1 oferta za 5 zł)
Pakiet 40 ofert – 160 zł netto (1 oferta za 4 zł)
Pakiet 60 ofert – 180 zł netto (1 oferta za 3 zł)

tel:+48601162229
tel:+48601162229
tel:+48334703047
mailto:alicja.orszulik@lokale-wesele.pl
http://www.lokale-wesele.pl
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Grupa Portali Weselnych lokale-wesele.pl

Oferta portalu lokale-wesele.pl  — Lista wojewódzka

Prezentacja listy wojewódzkiej

Moduł Wyróżnione lokale
wizytówka poprzedza prezentacje innych 
pozycji w liście. Wyświetla się ponad 
pozostałymi wizytówkami z województwa.

Cena 120 zł netto/miesiąc

Oznaczenie Polecamy
wyróżnienie wszystkich wizytówek 
z wykupionym abonamentem.

Cena pełnej wizytówki to tylko 300 zł netto/rok

*patrz strona 4

Promowanie w liście 
ofert Last minute
dodatkowa możliwość promowania 
wolnych terminów.

Pakiet 20 ofert – 100 zł netto (1 oferta za 5 zł)
Pakiet 40 ofert – 160 zł netto (1 oferta za 4 zł)
Pakiet 60 ofert – 180 zł netto (1 oferta za 3 zł)

Reklama w formie baneru
zdecydowanie wyróżnia się na stronie. Korzystnie prezentuje lokal na tle konkurencji.

Baner boczny przy liście wojewódzkiej oraz w każdym mieście województwa (220x150 px) – 300 zł netto/miesiąc
Baner boczny przy liście wojewódzkiej (220x150 px) – 180 zł netto/miesiąc

tel:+48601162229
tel:+48601162229
tel:+48334703047
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Oferta portalu lokale-wesele.pl  — Lista miejska

Prezentacja listy miejskiej

Moduł Wyróżnione lokale
wizytówka poprzedza prezentacje innych 
pozycji w liście. Wyświetla się ponad 
pozostałymi wizytówkami z miasta.

Cena 120 zł netto/miesiąc

Promujące oznaczenie Polecamy
wyróżnienie wszystkich wizytówek 
z wykupionym abonamentem.

Cena pełnej wizytówki* to tylko 300 zł netto/rok

*patrz strona 4

Promowanie w liście 
ofert Last minute
dodatkowa możliwość promowania 
wolnych terminów.

Pakiet 20 ofert – 100 zł netto (1 oferta za 5 zł)
Pakiet 40 ofert – 160 zł netto (1 oferta za 4 zł)
Pakiet 60 ofert – 180 zł netto (1 oferta za 3 zł)

Reklama w formie baneru
zdecydowanie wyróżnia się na stronie. 
Korzystnie prezentuje lokal na tle konkurencji.

Baner boczny przy liście miejskiej (220x150 px) – 80 zł netto/miesiąc

tel:+48601162229
tel:+48601162229
tel:+48334703047
mailto:alicja.orszulik@lokale-wesele.pl
http://www.lokale-wesele.pl
http://www.grupaportaliweselnych.pl/
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