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Publikálj
a WhitePress
segítségével



Publikálj gyorsan és könnyen számos európai 
országban
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*

A platform segítségével a külföldi 

piacok sem jelentenek már 

problémát.

Helybeli csapataink nyelvi

támogatást nyújtanak miközben a 

legmagasabb szintű

szolgáltatásokat biztosítják.

Szövegírást is rendelhetsz helyi

szövegíróinktól.
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Piacvezetők vagyunk Lengyelországban

Több mint

40 000

Elégedett 
ügyfél

Több mint

500 000
Átlagosan

12 órás

Több mint

200
Átlagosan

10

Publikált 
cikk

Pénz átutalási
idő

Új felhasználó
havonta

Új publikációs megrendelés
havonta
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Több mint 45 000 portál választott bennünket
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1 2 3 4

Egyszerű folyamatok

Hozz létre 
egy ajánlatot

A Hirdetők 
böngészik az 
ajánlatokat

A Hirdetők 
kiválasztják a Te 
ajánlatod és egy 
cikket küldenek 

számodra

Publikáld a cikket 
és keress pénzt
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A WhitePress®

használatának előnyei
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Te határozod meg cikk feltételeit, a közzététel 
árát és a promóció módját1

Te döntöd el, hogy kész 

cikket szeretnél fogadni vagy 

Te szeretnéd megírni a 

tartalmat
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Te határozod meg cikk feltételeit, a közzététel 
árát és a promóció módját1

Határozd meg a részletes

szerkesztési 
követelményeket
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Te határozod meg cikk feltételeit, a közzététel 
árát és a promóció módját1

Határozd meg a technikai 

követelményeket
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Te döntesz a tartalom publikálásáról
2

Könnyen közzéteheted 

a cikket

Kérhetsz változtatásokat Visszautasíthato

d

a tartalmat



11

Pénzátutalás a számla elküldésétől számított 3. 
munkanapon 3

Gyors és egyszerű 

pénzfelvétel
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Minden formalitást a WhitePress® intéz

Új ügyfeleket keresünk 

és ajánlatokat kínálunk 

számukra

Oktatjuk ügyfeleinket 

a tartalommarketing

elveiről.

Jelentéseket 

és statisztikákat 

készítünk. 

Az ügyintézést átvállaljuk 

és nyomon követjük a 

határidőket.

4
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Kiváló minőségű 
egyedi tartalom5

A WhitePress® szerkesztői 

minden tartalmat ellenőriznek 

a CopyScape segítségével, így 

a Publikálóink, csak is egyedi 

tartalmakat kapnak.
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Gyors és egyszerű folyamatok6

Egyszerű 

HTML formátum 

másolás

A platform segítségével könnyen és gyorsan zajlik a kommunikáció, a 

Hirdetők és a Publikálók között

Lehetőség a 

tartalom 

másolására MS 

Word formátumban
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