
Artykuł natywny



eGospodarka.pl to serwis biznesowy dobrze rozpoznawalny

przez przedsiębiorców, kadrę zarządzającą, przedstawicieli

administracji publicznej oraz pozostałych internautów.

Prezentujemy treści z zakresu biznesu, finansów, prawa i podatków.

Posiadamy wzory dokumentów i formularzy, kalkulatory i narzędzia

przydatne dla przedsiębiorców, oferty pracy, bazy przetargów oraz

nieruchomości, jak również możliwość stałego dostępu do

ekspertów z wymienionych dziedzin.

Statystyki:

• 4,3 mln odsłon

• 1,6 mln realnych użytkowników

Źródło danych: Google Analytics, wrzesień 2017

Dlaczego u nas?



Usługa polega na odpłatnej publikacji artykułu merytorycznego

dostarczonego przez Klienta.

Dlaczego warto?

• szerokie możliwości długofalowej promocji przez serwis 

(artykuł natywny nie ma limitowanego czasu dostępności   

w serwisie);

• publikacja w dziale tematycznym dobranym do tematyki 

tekstu, dzięki czemu ma szansę dotrzeć do użytkowników 

zainteresowanych danym tematem i potencjalnych klientów.

• artykuł natywny nie jest traktowany jako treść reklamowa, 

istotą tej formy komunikacji z użytkownikami jest 

dostarczenie odbiorcom ciekawych i przydatnych treści.

Artykuł natywny



• artykuł natywny wygląda i jest promowany tak jak inne treści 

redakcyjne;

• artykuł wyświetla się na odpowiednich listach tematycznych,  w 

tym na stronie głównej serwisu, jest również wysyłany w 

newsletterze i kanałach RSS w dniu publikacji;

• artykuł nie ma limitowanego czasu dostępności w serwisie -

pozostaje w nim tak, jak artykuły odredakcyjne;

• możliwość udostępnienia i promocji artykułu przez czytelników 

i Klienta na serwisach społecznościowych;

• możliwość zamieszczenia w treści artykułu grafik, zdjęć oraz 

materiałów wideo;

• możliwość dodatkowej promocji artykułu np. poprzez reklamę 

display czy mailing.

Dodatkowe korzyści



• artykuł publikowany jest z adnotacją umieszczoną na końcu 

treści: „Artykuł przygotowany przy współpracy z firmą X” gdzie 

X to nazwa Klienta, który zlecił publikację artykułu, a nie 

nazwa agencji pośredniczącej;

• artykuł może zawierać jeden link do strony Klienta (nofollow);

• źródło artykułu widoczne pod artykułem to redakcja serwisu, 

ewentualnie "informacja prasowa";

• artykuł zostaje zamieszczony w wybranej przez redakcję 

serwisu sekcji tematycznej;

• Klient może zasugerować tytuł artykułu, jednak o ostatecznym 

tytule decyduje redakcja serwisu;

Publikacja artykułu



Podane ceny są wartościami bez rabatu

P r e m i u m

20 000 PLN

✓ publikacja artykułu w serwisie;

✓ bezterminowe utrzymanie artykułu;

✓ 1 odnośnik do strony Klienta w treści;

✓ możliwość zamieszczenia grafik i zdjęć;

✓ możliwość zamieszczenia wideo;

✓ belka 750/980 x 30 px promująca artykuł na 

stronie głównej serwisu lub w całym 

wybranym dziale tematycznym – 1 tydzień FF.

O p t i m u m

10 000 PLN

✓ publikacja artykułu w serwisie;

✓ bezterminowe utrzymanie artykułu;

✓ 1 odnośnik do strony Klienta w treści;

✓ możliwość zamieszczenia grafik i zdjęć;

✓ możliwość zamieszczenia wideo;

✓ belka 750/980 x 30 px promująca artykuł 

na stronie głównej serwisu lub w całym 

wybranym dziale tematycznym – 1 dzień FF.

L i g h t

6 700 PLN

✓ publikacja artykułu w serwisie;

✓ bezterminowe utrzymanie artykułu;

✓ 1 odnośnik do strony Klienta w treści;

✓ możliwość zamieszczenia grafik i zdjęć;

✓ możliwość zamieszczenia wideo.

Dostępne modele publikacji

✓ Istnieje możliwość napisania artykułu przez redakcję serwisu na podstawie dostarczonych przez Klienta materiałów. 

Szacunkowy koszt dopłaty to ok. 200 zł net-net za artykuł o długości max 2 strony standaryzowane.



• Liczba grafik, zdjęć i materiałów wideo zamieszczonych w artykule nie jest limitowana, jednak o ostatecznej ilości 

tych materiałów decyduje redakcja serwisu. Materiały te nie mogą naruszać spójności tekstu, a ich liczba zaburzać 

wizualnie wyglądu artykułu. Muszą być także spójne merytorycznie i tematycznie z zawartością artykułu.

• Długość artykułu nie jest limitowana, jednak treść artykułu musi spełniać warunek przydatności dla użytkownika. 

Artykuł powinien także stanowić jedno samodzielne i spójne merytorycznie opracowanie oraz w pełni wyczerpywać 

poruszany temat.

• Redakcja zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji artykułu bez podania przyczyny (np. jeśli uzna, że tekst nie 

jest wystarczająco dobry merytorycznie) lub wystosowania prośby o poprawienie tekstu (np. rozbudowa treści, 

poprawienie wybranych fragmentów, jeśli artykuł pozytywnie rokuje) – dopuszczalna jest maksymalnie jedna tura 

poprawek, jeśli po poprawkach tekst nadal nie jest akceptowalny ze strony redakcji, nie zostanie opublikowany.

• W przypadku odrzucenia artykułu ze względów merytorycznych, istnieje możliwość opublikowania go w ramach 

sekcji informacji prasowych http://www.firma.egospodarka.pl/komunikaty-firmowe lub jako artykuł sponsorowany 

w wersji Light. Taki artykuł nie jest jednak wówczas oznaczany i promowany jak artykuł odredakcyjny.

Wymagania techniczne

http://www.firma.egospodarka.pl/komunikaty-firmowe


Iwona Pawłowska

tel.: (22) 621 07 85
e-mail: I.Pawlowska@eGospodarka.pl

Kontakt

mailto:B.Szkodzin@eGospodarka.pl

