JEDZJEDZ.PL
Kim jesteśmy?
Jedź i Jedz to portal poświęcony turystyce żywności i wina – tworzony z myślą
o propagowaniu tej formy rekreacji wśród wszystkich miłośników jedzenia i podróży. Śledzimy
bieżące wydarzenia kulinarne, przybliżamy najciekawsze miejsca i nieustannie odkrywamy kulisy
międzynarodowej kuchni. Turystom-smakoszom (przyszłym i obecnym) proponujemy wspólną
wyprawę – szlakiem „najsmaczniejszych” zakątków w Polsce i na świecie.
W naszym serwisie publikujemy nie tylko aktualne wydarzenia związane ze światem
kulinariów, ale też artykuły na temat turystyki żywności i wina, recenzje książek o tematyce
kulinarnej, relacje z bieżących imprez kulinarnych oraz obszerne galerie zdjęć. Oprócz tego portal
zawiera bazę najpopularniejszych programów podróżniczo-kulinarnych – z opisami, zdjęciami
i filmami. Regularnie uzupełniamy encyklopedię potraw i produktów kuchni światowej. Posiadamy
również kalendarium aktualnych imprez kulinarnych oraz specjalnie przygotowaną wersję mobilną
serwisu na iPada.

Co proponujemy?
Naszym Klientom oferujemy atrakcyjne i skuteczne formy promocji internetowej na łamach
naszego serwisu. Przygotowaliśmy dla Państwa następujące formy reklamy:

Oferta banerowa:
1.

Billboard 750x100

2.

Double Billboard 750x100

3.

Expand Billboard 750x200

4.

Expand Wideboard 950x300

5.

Rectangle 260x100

6.

Wideboard 950x150

Cennik:
Okres emisji

Billboard 750x100
Double Billboard
750x200
Expand Billboard
750x300
Expand Wideboard
950x300

Cena
Tydzień
Miesiąc
Tydzień
Miesiąc
Tydzień
Miesiąc
Tydzień
Miesiąc

Rectangle 260x100

Tydzień
Miesiąc

Wideboard 950x150

Tydzień
Miesiąc

90zł netto
300zł netto
120zł netto
400zł netto
140zł netto
450zł netto
180zł netto
500zł netto
60zł netto
190zł netto
120zł netto
400zł netto

Artykuły sponsorowane:
Oferujemy stworzenie tekstu sponsorowanego, opartego na materiałach dostarczonych przez
Państwa i zgodnie z Państwa oczekiwaniami. Artykuł może mieć formę nie tylko tekstu PR, ale też
relacji z wydarzenia, poradnika dla potencjalnych klientów lub specjalistycznej publikacji, dotyczącej
rynku kulinariów i turystyki kulinarnej. Artykuł będzie wyróżniony na stronie głównej serwisu. Może
zawierać nie tylko tekst i linki przekierowujące do strony internetowej Klienta, ale też zdjęcia i filmy
video. Jest to jedna z najpopularniejszych i najbardziej efektywnych form reklamy wizerunkowej,
dociera do szerokiego grona klientów. Oprócz tego, mogą Państwo skorzystać też z możliwości
utworzenia sponsorowanej galerii zdjęć, która równie skutecznie wzbudzi zainteresowanie
odbiorców. By wzmocnić efekt publikacji artykułu sponsorowanego lub sponsorowanej galerii zdjęć,
proponujemy dodatkowo udostępnienie tekstu w mediach społecznościowych.

Cennik:
Ilość znaków

Zawartość

Okres emisji

Cena

Tekst

Artykuł
sponsorowany
Sponsorowana
galeria zdjęć

Minimum
1500 znaków

-

Tekst+zdjęcia
Tekst+film
Tekst+zdjęcia+film

Max. 40 zdjęć

Bez ograniczeń

450zł netto

Bez ograniczeń

250zł netto

Do kogo kierujemy ofertę?
Nasz portal to idealne miejsce promocji dla organizatorów imprez kulinarnych, właścicieli
gospodarstw agroturystycznych i restauracji, a także biur turystycznych, posiadających w swojej
ofercie podróże kulinarne. Chętnie nawiążemy współpracę z podmiotami działającymi w branży
żywieniowej lub turystyczno-żywieniowej, dążącymi do systematycznego zwiększania grona
odbiorców. Naszą ofertę kierujemy ponadto do wydawnictw, specjalizujących się w publikacjach o
tematyce podróżniczej lub kulinarnej.

Dlaczego warto się u nas reklamować?
JedzJedz.pl to przestrzeń odwiedzana przez dwa typy użytkowników: internautów
poszukujących niecodziennych miejsc i smaków, a także odbiorców zainteresowanych tematem
kultury kulinarnej mniej lub bardziej popularnych zakątków świata. Materiały promocyjne
zamieszczane na naszym portalu stanowią pierwszy krok do nawiązania kontaktu z tak nakreśloną
grupą docelową. Sposób prezentowania treści reklamowych w serwisie JedzJedz.pl nie jest przy tym
inwazyjny – nie wzbudzi więc niechęci i irytacji u odbiorców, a zarazem potencjalnych klientów
Państwa firmy.

Jakie mamy statystyki?
Co miesiąc odwiedza nas ponad 2500 unikalnych użytkowników.

Jak wspieramy?
Chętnie angażujemy się w ciekawe projekty, związane z branżą żywieniową i turystyką
kulinarną. Obejmujemy patronatem medialnym inicjatywy kulinarne oraz te z zakresu turystyki
żywności i wina.
Jednym z naszych produktów jest system rezerwacji stolików JedzJedz. To aplikacja dla
restauratorów działająca w modelu SaaS (oprogramowanie jako usługa). Pozwala klientom
rezerwować stoliki bezpośrednio ze strony bądź z profilu w serwisie Facebook, a menedżerom –
zarządzać rezerwacjami z dowolnego urządzenia podłączonego do Internetu.
Więcej informacji o produkcie: http://rezerwacje.jedzjedz.pl/page/oferta

Jak się z nami skontaktować?
W razie wszelkich pytań i wątpliwości służymy Państwu pomocą.

Obsługa klienta i zamówienia:
Armin Okunek
Junior Account Manager
aokunek@mbtmedia.pl
mobile: +48 503 716 433

JedzJedz.pl jest własnością firmy MBT MEDIA Sp. z o.o. www.mbtmedia.pl

Adres korespondencyjny:
JedzJedz.pl
Mariacka 2/1
40-014 Katowice
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