Portal SportBiznes.pl - informacje
Portal Rynku Sportowego SportBiznes.pl jest niezależnym serwisem informacyjnym.
Skierowany jest do producentów, dystrybutorów, usługodawców i handlowców z
branży sport i rekreacja; osób prowadzących obiekty sportowe i użytkowników
indywidualnych aktywnie uprawiających różne formy rekreacji.

SportBiznes.pl to aktualne i wiarygodne informacje:
 codziennie aktualizowane wiadomości i wydarzenia z rynku sportowego w
kraju i zagranicą;
 przegląd trendów i nowości rynkowych lub ich zapowiedzi;
 Katalog Firm z ponad 6000 wpisów z branży sport i rekreacja;
 prezentacja sylwetek osób, które kształtują branżę, trendy, styl życia;
 przegląd prasy branżowej;
 informacje na temat targów krajowych i zagranicznych, masowych imprez
sportowych, szkoleń i konferencji;
 forum ekspertów;
 bezpłatny serwis ogłoszeń drobnych;

SportBiznes.pl jako skuteczne medium reklamowe
Zakres usług reklamowych portalu SportBiznes.pl obejmuje:
1. E – marketing
Przygotowywanie
oraz
wysyłka
newsletterów
indywidualnych,
gazetek
elektronicznych, biuletynów skierowanych do określonej grupy użytkowników portalu.
Jest to wysyłka elektronicznych listów reklamowych i promocyjnych na adresy e-mail
zarejestrowanych użytkowników portalu SportBiznes.pl. Poniżej przykłady:

2. Kampanie banerowe
Portal SportBiznes.pl należy do internetowej sieci reklamowej IDM odpowiedzialnej
za pełen zakres kampanii internetowych w naszym portalu. Do dyspozycji jest
zarówno wiele standardowych jak i niestandardowych form reklamy.
Poniżej przykłady reklam:

SportBiznes.pl jako skuteczne medium reklamowe
3. Newsletter SportBiznes.pl
Nasz Newsletter w którym zawieramy najciekawsze informacje z w/w działów
wydawany jest 2 razy w tygodniu i przesyłany do ponad 9000 subskrybentów.
Newsletter stanowi potężne narzędzie marketingowe w rękach reklamodawców.

Nasi reklamodawcy
Zaufali nam m.in.:

Aktualności i Nowości Rynkowe
Możliwość zaprezentowania informacji o wydarzeniach, nowościach produktowych,
czy działaniach promocyjnych wraz z przekierowaniami na stronę firmową. Istnieje
możliwość spotęgowania tych działań poprzez formy graficzne, elementy
animowane.

Podejmowane przez nas działania w zakresie pozycjonowania wpływają na bardzo
wysokie wyniki w ogólnoświatowych wyszukiwarkach internetowych oraz
konkretnych marek produktów. Poniżej przykład wyników naszych działań.

Katalog Firm
Podstawową formami prezentacji firm w SportBiznes.pl są wpisy do Katalogu Firm.
Ten unikalny w branży sport i rekreacja katalog teleadresowy online zawiera już
ponad 6000 wpisów.

Wyszukiwarka firm pozwala na wyszukiwanie firm m.in. poprzez słowa kluczowe, a
także typ działalności (producent, dystrybutor, detalista, hurtownik, usługodawca).
Poniżej przykładowa wizytówka firmy z Pakietem Premium.

Profil użytkownika portalu

Mężczyzna

72,64 %

Wykształcenie wyższe i średnie

73,39 %

Wiek powyżej 25 lat

61,35 %

Dochód powyżej 2000 zł netto na respondenta

22,32 %

Miasto powyżej 500 tys. mieszkańców
Właściciele firm i kadra menedżerska

41,67 %
21,26 %
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Statystyki serwisu
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Unikalni użytkownicy (Unique users)
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Nowa odsłona serwisu już wkrótce!

98 752
67 256
43 620

