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Câștigă
cu WhitePress®

În 2019 Editorii au câștigat 
cu noi peste 3 mil. euro
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Suntem lideri în Europa Centrală și de Est

Peste

5 000

Clienți  

fericiți

Peste

130 000
Mediu

12 h

Peste

200
Mediu

10

Published

articles

Timp de

plată

Marketeri noi

în fiecare lună

Comenzi pe lună

per Editor
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Colaborăm cu peste 16.000 de website-uri
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Exemple de câștiguri ale editorilor

Portal-uri tematice naționale– acceptă doar articole de 
calitate care sunt promovate la prețul unei publicații.

Publicație locală– în jur de 180.000 locuitori) care oferă 
mai multe posibilități de promovare a articolelor

Un website dedicat copiilor– cu o singură ofertă standard.

Edituri Premium– cu mai multe website-uri tematice, o 
ofertă variată, prețuri atractive

Un website business specializat– ofertă atractivă.

Un website de business popular– mai multe oferte care 
includ și promovare

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

Tipul website-ului Trafic lunar
Venit mediu net

per lună
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1 2 3 4

Investește 5 minute și începe să câștigi bani

Tu adaugi oferta

pentru publicarea 

articolelor

Marketerii

verifică ofertele 

tale

Marketerii

comandă publicarea 

articolului

Tu onerezi 

comanda și câștigi
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6 avantaje ale colaborării 
cu WhitePress®
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Tu stabilești condițiile de publicare, prețul și 
modalitățile de publicare1

Poți adăuga oferte multiple și 

marca dacă articolul va fi 

promovat suplimentar

Stabilești dacă vrei să scrii tu 

articolul sau accepți doar 

articole gata scrise
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Tu stabilești condițiile de publicare, prețul și 
modalitățile de publicare1
Stabilește condițiile 

editoriale în detaliu



9

Tu stabilești condițiile de publicare, prețul și 
modalitățile de publicare1

Poți și să stabilești 

cerințele tehnice
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Poți să refuzi publicarea dacă aceasta nu 
împlinește condițiile tale2

Accepți publicarea și inserezi 

link-ul către articol

Soliciți modificări Refuză publicarea 

articolului fără consecințe



11

Plata pentru publicare se face în 2 zile de la 
emiterea facturii3

Formular simplu și rapir 

pentru retragerea banilor

UseMe pentru persoanele 

fizice
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WhitePress® se ocupă cu toate formalitățile

Noi căutăm clienți noi 

și negociem cu aceștia

Noi educăm piața 

despre beneficiile content 

marketing-ului 

Noi oferim 

Rapoarte și statistici

Ne ocupăm de plăți 

și ne asigurăm că termenele 

sunt respectate

4
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Conținut unicat 
de calitate5

Întreg conținutul este 

verificat de biroul editorial al 

lui WhitePress®, și unicitatea 

articolelor de la marketeri este 

verificată prin sistemul anti-

plagiarism de la CopyScape
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Comunicare și utilizare simplă și rapidă6

Descărcare în 

format HTML 

Platforma este folosită pentru o comunicare eficientă între Editor și 

Marketer fără a fi nevoie de implicarea altor resurse

Posibilitatea de a 

descărca articolul 

în format

MS Word
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Comunicare și utilizare simplă și rapidă6

Copierea ușoară

a codului de 

tracking

Descărcarea rapidă și 

ușoară de 

atașamente



www.whitepress.ro

Delia Toma
Platform Specialist

delia@whitepress.ro

tel. +40 733 813 328

Aveți întrebări?
Contactați-ne

Darius Mureșan
Platform Manager

darius@whitepress.ro

tel. +40 771 336 417

+40 771 336 417

office@whitepress.ro
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