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O NAS

iAutomatyka.pl to innowacyjny portal branżowy skupiający 
praktyczną wiedzę, nowości i komunikaty oraz działalności firm w 
katalogu branżowym i na Mapie Automatyki. Udostępniamy 
firmom możliwość prostej i szybkiej promocji informacji w wielu 
obszarach Internetu. Nasze mechanizmy i działania pozwalają 
zaoszczędzić czas ponieważ to zespół iAutomatyka zajmuje się 
rozgłosem Waszej wiadomości.

Portal odwiedza blisko 30 000 unikalnych Użytkowników i jest 
pierwszy w rankingu popularności według wszystkich platform 
badających strony internetowe. Docieramy do odbiorców 
z branży poprzez budowanie grup w mediach społecznościowych, 
które obecnie są najlepszymi miejscami na promowanie marki. 
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Portal iAutomatyka.pl to ponad 117 000 odsłon w miesiącu

Odwiedza nas blisko 30 000 unikalnych Użytkowników miesięcznie

Ponad 58 000 sesji użytkowników w miesiącu

Na naszym fanpage codziennie publikujemy posty dla 5000 FanówNa naszym fanpage codziennie publikujemy posty dla 5000 Fanów

Ponad 8000 Członków w grupie Automatyk Może Więcej na FacebookPonad 8000 Członków w grupie Automatyk Może Więcej na Facebook

Średni zasięg naszych postów na Facebook to 30 000 odsłon w tygodniuŚredni zasięg naszych postów na Facebook to 30 000 odsłon w tygodniu

Nasz kanał na YouTube subskrybuje ponad 5000 widzów Nasz kanał na YouTube subskrybuje ponad 5000 widzów 

Jeszcze więcej widzów ogląda nasze filmy – nawet 41 000 odsłon / film

Dane z miesiąca maj 2017

NASZ ZASIĘG
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Do katalogu i na mapie automatyki można dodać:
• Firmę i jej oddziały
• Sklepy lokalne
• Sklepy online
• Miejsca szkoleń
• Wydarzenia
• Produkty
• Promocje
• Oferty pracy

Mapa Automatyki to nowa forma prezentowania firm z branży 
automatyki. Każdy wpis do katalogu to pinezka na mapie 
zawierająca odwołanie do strony firmy i strony tego wpisu 
w portalu iAutomatyka.pl. 
 
Po kliknięciu w każdy wpis otwiera się strona z danymi 
kontaktowymi, linkami, galerią, opisem, pozycją na mapie, filmem 
np.. Z Youtube, załącznikami oraz formularzem kontaktowym.

Dodawanie wpisów do katalogu to nie tylko szeroka promocja 
działalności Twojej firmy, nowości i rozwiązań, które oferujesz ale 
przede wszystkim lepsze pozycjonowanie Twojej strony www 
w popularnym portalu o dużej oglądalności.

Wyróżnione wpisy:
Pojawiają się na stronie głównej, w postach, artykułach i innych 
wpisach. 

MAPA AUTOMATYKIMAPA AUTOMATYKI

KATALOG AUTOMATYKIKATALOG AUTOMATYKI

KLIKNIJKLIKNIJ

KLIKNIJKLIKNIJ

WPISY DO KATALOGU FIRM I NA MAPĘ AUTOMATYKI

PRZYKŁAD WPISUPRZYKŁAD WPISU

KLIKNIJKLIKNIJ
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POSTY FIRMOWE             Komunikaty • Wydarzenia • Szkolenia • Projekty • Aplikacje • Produkty • Filmy

PRZYKŁADPRZYKŁAD

PRZYKŁADPRZYKŁAD

KLIKNIJKLIKNIJ

KLIKNIJKLIKNIJ

Posty są to publikacje na portalu iAutomatyka.pl, które mogą być 
krótkim komunikatem branżowym, newsem, ciekawostką lub 
długim artykułem z obrazami i filmami. To zespół iAutomatyka 
zajmuje się promowaniem Waszych postów w wielu obszarach 
Internetu na przykład: Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+, 
Wykop, Instagram.  

Dodanie postu jest bardzo proste i odbywa się online w 
przeglądarce. Po kliknięciu przycisku „DODAJ POST” wyświetli się 
wybór typu postu a następnie odpowiedni edytor.

Dodawaj posty na podstawie przygotowanych materiałów np. 
artykuł z Waszej strony, link do Youtube, Facebook itd. Wystarczy 
dodać link, tytuł i krótki opis a ramka wygeneruje się 
automatycznie.

http://iautomatyka.pl/10-najwazniejszych-powodow-dla-ktorych-wciaz-potrzebujemy-sterownikow-plc/
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PAKIETY

FIRMA STARTER FIRMA 4.0 FIRMA 4.0 PLUS FIRMA 4.0 PRO
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Więcej: 

http://iautomatyka.pl/oferta/
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BANERY  300x120px

Sekcja 1 wyświetlana jest na stronie głównej 
w obszarze „WIADOMOŚCI” oraz w pasku bocznym na 
pozostałych stronach z artykułami.

• Grafika 300x120 px w formacie png, jpg lub gif
• Maksymalnie 8 banerów wyświetlanych losowo po 4
• Animacja przy pojawieniu się banera

CENY: 30 dni: 399 zł netto
60 dni: 798 zł -10% = 718 zł netto
90 dni: 1197 zł -20% = 957 zł netto

BANERY I REKLAMY
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BANER TOP
Baner top wyświetlany jest na każdej stronie 
portalu w nagłówku poza stronami 
iAutomatyka.pl typu „kontakt”.

CENY: 30 dni: 999 zł
90 dni: 2997 zł -10% = 2697 zł
180 dni: 5994 zł -20% = 4795 zł

• Maksymalnie 4 banery wyświetlane losowo

BANER BOX

• Maksymalnie 4 banery wyświetlane losowo

1170 x 200 px

300x250px

Banner box pojawia się z animacją na stronie 
głównej oraz w paskach bocznych na innych 
stronach. 

CENY: 30 dni: 899 zł
60 dni: 1798 zł -10% = 1618 zł
90 dni: 2697 zł -20% = 2157 zł

BANERY I REKLAMY
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Dobrze opracowana treść jest obecnie najlepszą metodą docierania do 
odpowiednich odbiorców. Opracowane przez nas publikacje to 
niebanalne artykuły eksperckie i tematyczne, które cieszą się dobrą 
opinią i zainteresowaniem.

Zamawiając u nas tę usługę zyskujecie Państwo wieloetapową i bogatą 
w promocje reklamę. Artykuły publikujemy w portalu iAutomatyka.pl na 
stronie głównej, artykuł jest umieszczony również na podstronie 
„Artykuły” oraz jest dostępny w wynikach wyszukiwania, w kategoriach 
i tagach. Oprócz tego publikację promujemy w wielu obszarach 
społecznościowych, między innymi na naszym fanpage z kilkoma 
tysiącami użytkowników i w grupie Automatyk może więcej. 
Taka publikacja doskonale wpływa na wartość pozycjonowania, ponieważ 
zapewnia stałe przekierowania z artykułu o pożądanej treści do Waszej 
strony internetowej. 

W każdym zamówionym artykule znajduje się informacja o firmie, z którą 
powstał artykuł oraz link do strony zewnętrznej, np. strony firmy, sklepu 
internetowego, strony z produktem itp.

Efekty potrafią być naprawdę zaskakujące!

WIĘCEJ NA NASTĘPNEJ STRONIE >

PRZYKŁADPRZYKŁAD

KLIKNIJKLIKNIJ

ARTYKUŁY SPECJALISTYCZNE I EKSPERCKIE

http://iautomatyka.pl/fatek-plc-silnik-krokowy/
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NASZE PROPOZYCJE PUBLIKACJI:

• Testy urządzeń i oprogramowania – wysyłają Państwo do nas 
urządzenie, które testujemy oraz wykonujemy profesjonalne 
fotografie. Powstaje z tego nieszablonowa publikacja 
z naciskiem na ciekawą treść.

• Testy zestawów szkoleniowych / testowych – jeśli Wasza firma 
posiada walizki / zestawy szkoleniowe wysyłane innym itp. to 
chętnie je przetestujemy. Finalnie opracujemy artykuł, który 
zwiększy zainteresowanie tym sprzętem lub usługą.

• Relacja ze szkoleń – zaproście nas na szkolenie 
specjalistyczne, które organizuje Wasza firma. Po odbyciu 
takiego szkolenia napiszemy relację i nagłośnimy Waszą 
usługę. Będzie to również dobra okazja do nawiązania 
szerszej współpracy.

• Relacja z wydarzeń – organizujecie targi, seminarium, 
darmowe szkolenie a może wystawę Waszych urządzeń? 
Opublikowana relacja z takiego wydarzenia to świetna 
publikacja, która dotrze do odpowiednich odbiorców.

• Relacja z realizacji – jeśli Wasza firma chciałaby pochwalić się 
wykonaną realizacją z branży automatyki i robotyki to dobrze 
trafiliście. Jesteśmy w stanie przyjechać na miejsce, wykonać 
fotografię oraz zebrać potrzebne materiały, aby 
merytorycznie to opisać.

• Artykuł promujący – chętnie promujemy również Wasze 
opracowania, na przykład kursy online, videokursy, 
dokumentacje lub inne godne uwagi elementy dostępne 
online. Proszę nam tylko wskazać co chcielibyście promować, 
a my wymyślimy na to odpowiednie opracowanie i kampanię 
reklamową. (Od 1000 zł netto na podstawie materiałów)

PRZYKŁADPRZYKŁAD

KLIKNIJKLIKNIJ

Cena od : 2000 zł netto
za opracowanie artykułu + promocja artykułu w 

obszarach społecznościowych.

Cena jest orientacyjna gdyż każde zlecenie 
wymaga innego nakładu pracy i jest wyceniane 

indywidualnie.

ARTYKUŁY SPECJALISTYCZNE I EKSPERCKIE
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PARTNER PORTALU
• Logo Partnera – Loga naszych partnerów pojawiają się na 

samej górze strony i są wyświetlane bez względu na to 
w którym miejscu użytkownicy przeglądają portal. Loga 
przewijają wraz ze stroną. 

• Logo Partnera jest interaktywne – Po najechaniu myszką na 
logo pojawia się obszar z dodatkowymi informacjami na 
przykład: powiększonym logiem, opisem, grafiką, banerem 
itp. 

• Pakiet Firma 4.0 PRO w cenie – Nasi partnerzy powinni mieć 
bogaty profil w katalogu i na mapie automatyki.

• Specjalna pinezka na mapie automatyki – Mapa automatyki 
to innowacyjne narzędzie do szukania partnerów w biznesie. 
Partnerzy portalu są oznaczeni na mapie w specjalny sposób. 

• Baner TOP 750x100 na 3 miesiące – Podczas rocznego 
abonamentu Partner portalu może wybrać dowolne 
3 miesiące na reklamę w miejscu baner TOP 750x100 (tylko 
przy zamówieniu partnera portalu na 12 miesięcy). 

• Specjalna strona Partnera portalu – przygotujemy specjalną 
stronę prezentującą profil działalności Partnera portalu. 
Odnośnik do takiej strony pojawi się w głównym menu. 
Całość w dopasowanej kolorystyce do standardów partnera.

• Specjalne zaangażowanie zespołu iAutomatyka.pl – dbamy 
o wizerunek naszych partnerów na portalu w sposób 
szczególny. Możemy zająć się umieszczaniem materiałów 
dostarczonych przez partnera.

• Indywidualne podejście – jesteśmy otwarci na Wasze 
potrzeby. Wspólnie możemy ustalić dodatkowe warunki 
współpracy. 

Cena: 1650 zł netto / miesiąc

przy zamówieniu  na minimum 6 miesięcy 

STRONA PARTNERASTRONA PARTNERA

KLIKNIJKLIKNIJ

WYRÓŻNIENIE PARTNERA NA iAUTOMATYKA.PL

http://iautomatyka.pl/johnson-controls-strona-partnera-portalu/
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Do każdego konkursu podchodzimy 
indywidualnie! 

Cena: 1000 zł netto
Za organizację i promocję konkursu

Koszt nagród pokrywa sponsor

Zorganizowanie konkursu to dobra metoda na osiągnięcie kilku 
celów. Możemy w ten sposób poinformować naszych fanów 
o Waszych produktach i nowościach, zwiększyć ruch na Waszej 
stronie oraz liczbę pobrań / instalacji katalogu lub aplikacji. 

Konkursy przynoszą bardzo dobre efekty, a my jesteśmy 
w stanie zorganizować je w pożądanej grupie tysięcy odbiorców 
z branży automatyki. 

• Opracujemy najlepszy sposób na przebieg konkursu. 
• Opracujemy materiały promocyjne, zdjęcia, grafiki i filmy. 
• Nagłośnimy konkurs wśród tysięcy odbiorców.
• Opracujemy regulamin. 
• Nagrody poniżej 760 zł za sztukę są zwolnione z podatku.

KONKURSY

http://iautomatyka.pl
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ORGANIZACJA SPOTKAŃ, SZKOLEŃ, WYKŁADÓW DO 30 OSÓB W BIAŁYMSTOKU

• Miejsce spotkania: Park Naukowo-Technologiczny w Białymstoku 
15-540, ul. Żurawia 71.

• Transferownia: Jest to kreatywnie zaaranżowane pomieszczenie, 
które pobudza wyobraźnię o powierzchni 139,14 m2. Sala posiada 
automatyczną klimatyzację i wentylację. W Transferowni mamy 
dostęp do: sieci WLAN, projektora multimedialnego z tablicą 
interaktywną, flipchartów, krzeseł obrotowych: 30 szt., stołów: 
5 szt., kanap: 2 szt, puf: 5 szt., foteli: 2 szt. 

• Catering: Uczestnicy będą mieli dostęp w dniu seminarium do: 
kawy, herbaty, kompotów, wody, kruchych ciastek. W czasie 
przerwy obiadowej do dyspozycji uczestników będzie stół 
szwedzki z ciepłymi posiłkami.  

|

Usługa wyceniana jest indywidualnie

ORGANIZACJA WYDARZEŃ

http://iautomatyka.pl
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KONTAKT

WIĘCEJ:    http://iautomatyka.plWIĘCEJ:    http://iautomatyka.pl

Marcin Faszczewski,
tel. 669 160 390

marcin.faszczewski@iautomatyka.pl

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

DZIĘKUJEMY ZA POŚWIĘCONY CZAS

Oferta ważna do: 31.06.2017

Rafał Kupiński, 
tel. 606 477 322

rafal.kupinski@iautomatyka.pl

wspolpraca@iautomatyka.pl

Patronat Medialny
Martyna Frąckiel,
 tel. 607 319 659

martyna.frackiel@iautomatyka.pl
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