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Ganhe
com WhitePress®

Publicadores em 2020 ganharam 
conosco mais de € 5 M
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WhitePress® lider na região CEE

Mais de

5 000

Clientes
Satisfeitos

Mais de

200 000
Média de

12 h

Mais de

200
Média de

10

Artigos
Publicados

Tempo de
Pagamento

Novos Anunciantes
todo mês

Pedidos por mês
por Publicador



3

Nós trabalhamos com mais de 20 000 websites
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Amostra dos ganhos dos nossos Publicadores

Portal temático de âmbito nacional - aceita apenas itens 
de alta qualidade promovidos ao preço de publicação.

Serviço local da cidade – appx. 180 mil habitantes, 
apresentando diversas ofertas com promoção de conteúdo.

Um site dedicado às crianças – apenas uma oferta padrão.

Serviço Horizontal Premium – com muitos sites 
temáticos, oferta diversificada, preços atrativos.

Um site de negócios especializado – oferta atraente.

Um portal de negócios popular– muitas ofertas com 
promoção

5K UU €500

> 10 000 K UU €10 000

1 000 K UU €3000

600 K UU €1000

200 K UU €400

2 600 K UU €3 000

Tipo de Publicador Tráfego Mensal
Receita média líquida 

por mês
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1 2 3 4

Invista 5 minutos e comece a ganhar dinheiro

Você adiciona uma 
oferta para 

colocação de artigo

Os anunciantes
verificam todas as 

suas ofertas

Os anunciantes
solicitam a colocação 

do artigo

Você executa 
pedidos e ganha
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6 vantagens da colaboração
com WhitePress®
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Você define os termos de publicação, preço, 
requisitos e método de promoção1

Você pode adicionar várias 

ofertas e marcar se o artigo será 

promovido adicionalmente

Decida se você deseja 

escrever o artigo ou se aceita 

apenas artigos prontos
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Você define os termos de publicação, preço, 
requisitos e método de promoção1
Defina seus requisitos 

editoriais em detalhes
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Você define os termos de publicação, preço, 
requisitos e método de promoção1

Você também pode definir 

os seus requisitos técnicos
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Você pode recusar a publicação se ela não 
atender às suas expectativas2

Publique de forma simples

o artigo escrito

Solicite modificações Recuse a publicação sem 

consequências
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Transferência de fundos em até 2 dias úteis a 
partir do envio da fatura3

Formulário de solicitação

simples e claro para retirada 

de dinheiro

Modelo de fatura ou serviço 

Useme para pessoa física
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Todas as formalidades feitas por WhitePress®

Nós abordamos novos 

clientes e negociamos com 

eles

Nós educamos o mercado 

sobre os benificios do 

marketing de conteúdo

Fornecemos

relatórios e

estatisticas

Acertamos as contas com os 

clientes e cuidamos pelo 

cumprimento dos prazos

4
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Conteúdo exclusivo 
de alta qualidade5

Todo o conteúdo é verificado 

pela redação da WhitePress®, 

e a exclusividade dos artigos 

dos anunciantes é verificada 

no sistema de plágio da 

CopyScape.
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Comunicação e operação simples e fáceis6

Formato HTML 

conveniente para 

download

A plataforma é usada para comunicação eficiente entre publicadores e 

anunciantes sem a necessidade de envolver muitos recursos

Capacidade de 

copiar

conteúdo para 

MS Word
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Comunicação e operação simples e fáceis6

Fácil cópia e 

colagem do código 

de rastreamento

Importação rápida e 

fácil de anexos



www.whitepress.net

Alguma pergunta?
Entre em contato

office@whitepress.net


