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Vydělávejte 
s WhitePress-em®

Vydavatelé s námi v roce 2019 
vydělali více než 81 milionů Kč
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Jsme lídrem v CEE regionu

Přes

5 000

Spokojených  
klientů

Přes

130 000
Prům.

12 h

Přes

200
Prům.

10

Publikovaných
článků

Doba 
vyplacení

Nových inzerentů
každý měsíc

Objednávek měsíčně
na vydavatele
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Pracujeme s více než 16 000 weby
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Příklady výdělků našich vydavatelů

Celonárodní tematický portál – přijímá jenom vysoce 
kvalitní články, které jsou propagované za cenu vydání.

Lokální městská služba - přibl. 180 000 obyvatel, 
prezentuje hodně nabídek s propagací obsahu.

Web věnovaný dětem - jenom jedna standardní nabídka.

Horizontální prémiová služba - s mnohými tematickými 
weby, rozmanitou nabídkou a atraktívními cenami.

Specializovaný biznis web - atraktivní nabídka.

Populární biznis portál - hodně nabídek s propagací.

5K RU 13 000 Kč

> 10 000 K RU 270 000 Kč

1 000 K RU 80 000 Kč

600 K RU 27 000 Kč

200 K RU 10 000 Kč

2 600 K RU 80 000 Kč

Typ vydavatele Měsíční návštevnost Prům. měsíční příjem
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1 2 3 4

Investujte 5 minut a začněte vydělávat

Vy přidáte nabídky
na publikování 

článků

Inzerenti
si prohlédnou vaše 

nabídky

Inzerenti
objednají publikaci 

článku

Vy spracujete 
objednávky 
a vyděláváte
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6 výhod spolupráce
s WhitePress-em®
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Vy nastavujete podmínky zveřejnení, 
cenu, požadavky a způsob propagace1

Můžete přidat více nabídek a 

označit, zda bude článek 

dodatečně propagovaný

Rozhodněte se, zda si chcete 

článek napsat sami, nebo  

přijímate jenom připravené 

články
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Vy nastavujete podmínky zveřejnení, 
cenu, požadavky a způsob propagace1

Podrobně definujte své 

redakční požadavky
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Vy nastavujete podmínky zveřejnení, 
cenu, požadavky a způsob propagace1

Můžete také definovat své 

technické požadavky
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Pokud neodpovídá vašim očekáváním, 
můžete od publikace odstoupit2

Jednoduchým způsobem 

publikujte napsaný článek

Požádejte inzerenta 

o úpravu

Odstupte od publikování 

bez následků a penalizací 
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Převod finančních prostředků do 2 pracovních
dní od zaslání faktury3

Jednoduchý a jasný formulář 

žádosti o výběr peněz

Šablona vyúčtování nebo 

služba Useme 

pro soukromé osoby
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Všechny formality na straně WhitePress®

Oslovujeme nové klienty

a vyjednáváme s nimi

Vzděláváme trh 

v oblasti přínosu 

obsahového marketingu

Poskytujeme detailní 

reporty a statistiky

Staráme sa o zúčtování 

pro klienty a dbáme na 

dodržování termínů

4
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Vysoce kvalitní 
unikátní obsah5

Všechen obsah ověřuje

redakce WhitePress® 

a unikátnost článků inzerentů

je kontrolována

v systému plagiátorství

CopyScape.
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Jednoduchá a lehká komunikace a obsluha6

Pohodlné stažení 

obsahu v 

HTML formátu

Platforma se používá na efektivní komunikaci mezi vydavately a inzerenty

bez potřeby zapojení mnoha zdrojů

Schopnost

kopírovat

obsah do 

MS Word
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Jednoduchá a lehká komunikace a obsluha6

Jednoduché kopírování 

a vložení 

sledovacího kódu

Rychlé a lehké

vkládání příloh



patricia.mindasova@whitepress.sk

tel. +421 948 131 870

jana.michalova@whitepress.cz

tel. +421 940 513 920

tomasz.domanski@whitepress.cz

tel. +48 535 650 690

www.whitepress.cz

Máte otázky?
Kontaktujte nás

office@whitepress.cz

(+421) 940 513 920
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