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Zarábajte
s WhitePress-om®
Vydavatelia s nami v roku 2019 
zarobili viac ako 3 milióny €
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Sme lídrom v CEE regióne

Cez

5 000

Spokojných  
klientov

Cez

130 000
Priem.

12 h

Cez

200
Priem.

10

Publikovaných
článkov

Doba 
vyplatenia

Nových inzerentov
každý mesiac

Objednávok mesačne
na vydavateľa



3

Pracujeme s viac ako 16 000 webmi
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Príklady zárobkov našich vydavateľov

Celonárodný tematický portál - prijíma iba vysoko 
kvalitné články, ktoré sú propagované za cenu vydania.

Lokálna mestská služba - pribl. 180 000 obyvateľov, 
prezentuje veľa ponúk s propagáciou obsahu.

Web venovaný deťom - iba jedna štandardná ponuka.

Horizontálna prémiová služba - s mnohými 
tematickými webmi, rozmanitou ponukou a atraktívnymi 
cenami.

Špecializovaný biznis web - atraktívna ponuka.

Populárny biznis portál - veľa ponúk s propagáciou.

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

Typ vydavateľa Mesačná návštevnosť Priem. mesačný príjem
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1 2 3 4

Investujte 5 minút a začnite zarábať

Vy pridáte ponuky
na publikovanie 

článkov

Inzerenti
si prezrú vaše 

ponuky

Inzerenti
objednajú publikáciu 

článku

Vy spracujete 
objednávky 
a zarábate
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6 výhod spolupráce
s WhitePress-om®
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Vy nastavujete podmienky zverejnenia, 
cenu, požiadavky a spôsob propagácie1
Môžete pridať viac ponúk a 
označiť, či bude článok
dodatočne propagovaný

Rozhodnite sa, či si chcete 
článok napísať sami, alebo či 
prijímate iba pripravené 
články
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Vy nastavujete podmienky zverejnenia, 
cenu, požiadavky a spôsob propagácie1

Podrobne definujte svoje 
redakčné požiadavky
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Vy nastavujete podmienky zverejnenia, 
cenu, požiadavky a spôsob propagácie1
Môžete tiež definovať svoje 
technické požiadavky
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Ak nezodpovedá vašim očakávaniam, 
môžete od publikácie odstúpiť2

Jednoduchým spôsobom 
uverejnite napísaný článok

Požiadajte inzerenta 
o úpravu

Odstúpte od zverejnenia 
bez následkov a penalizácií 
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Prevod finančných prostriedkov do 2 pracovných
dní od zaslania faktúry3

Jednoduchý a jasný formulár 
žiadosti o výber peňazí

Šablóna vyúčtovania alebo 
služba Useme 
pre súkromné osoby
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Všetky formality na strane WhitePress®

Oslovujeme nových klientov
a vyjednávame s nimi

Vzdelávame trh 
v oblasti prínosu 

obsahového marketingu

Poskytujeme detailné
reporty a štatistiky

Staráme sa o zúčtovanie 
pre klientov a dbáme na 

dodržiavaní termínov

4
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Vysoko kvalitný 
unikátny obsah5

Všetok obsah overuje
redakcia WhitePress® 
a unikátnosť článkov
inzerentov sa kontroluje
v systéme plagiátorstva
CopyScape.



14

Jednoduchá a ľahká komunikácia a obsluha6

Pohodlné stiahnutie 
obsahu v 
HTML formáte

Platforma sa používa na efektívnu komunikáciu medzi vydavateľmi a 
inzerentmi bez potreby zapojenia mnohých zdrojov

Schopnosť
kopírovať
obsah do 
MS Word
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Jednoduchá a ľahká komunikácia a obsluha6

Jednoduché
kopírovanie
a vloženie 
sledovacieho kódu

Rýchle a ľahké
vkladanie príloh



dominika.dejong@whitepress.sk

tel. +421 948 905 925

slavomir.hyben@whitepress.sk

tel. +421 948 432 075

tomasz.domanski@whitepress.sk

tel. +48 535 650 690

www.whitepress.sk

Máte otázky?
Kontaktujte nás

office@whitepress.sk

(+421) 948 432 075

https://www.whitepress.sk/
https://www.whitepress.sk/
https://www.whitepress.sk/
mailto:office@whitepress.sk
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