OFERTA WSPÓŁPRACY

PORTAL
POLONII
W WIKTORII

Zapraszamy do współpracy firmy i specjalistów
zainteresowanych promocją swoich usług na
stronach PORTALU POLONII W WIKTORII,
serwisu informacyjnego dla wiktoriańskiej Polonii.

portalpolonii.com.au

PORTAL POLONII w Wiktorii to

POZNAJ NAS

nowoczesny serwis internetowy dla
Polek i Polaków, którzy mieszkają
w Wiktorii. Na Portalu znajdziesz
kalendarz

wydarzeń

polonijnych,

relacje z już odbytych wydarzeń oraz
wywiady z ciekawymi gośćmi —
społecznikami, specjalistami, Polakami z Wiktorii, ale nie tylko.
PORTAL udostępnia bogatą bazę
map z danymi kontaktowymi do
polskojęzycznych lekarzy, specjalistów i usługodawców z różnych branż.
PORTAL POLONII w Wiktorii powstał w 2019 roku z inicjatywy Fede-

racji Polskich Organizacji w Wiktorii
jako odpowiedź na zapotrzebowanie
informacyjne wynikające z wciąż rozrastającej się społeczności polskiej w
aglomeracji Melbourne i w stanie
Wiktoria.

Celem Portalu jest dostarczanie
Polonii informacji o tym co, gdzie
i kiedy dzieje się w Wiktorii oraz
umożliwienie wspierania polskich
specjalistów i przedsiębiorców.
Działania Portalu są dofinansowane
ze środków Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów, Stowarzyszenia “Wspólnota Polska”, Konsulatu RP w Sydney oraz Fundacji Bluma.

PORTAL

POLONII

w

Wiktorii

POZNAJ NASZĄ
OFERTĄ

udostępnia

odpłatnie miejsce na artykuły sponsorowane,
wywiady tematyczne oraz reklamy graficzne.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY
Tekst

o

długości

800-1500

wyrazów

WYWIAD ZE SPECJALISTĄ

przedstawiający profil działalności Państwa firmy i reklamujący wybrane produkty
i/lub usługi.
Artykuł

Wywiad

pojawi się na stronie głównej

przedstawiający

profil

działalności Państwa firmy i rekla-

Portalu i w zakładce “Polscy Specjaliści -

mujący

Polecamy”, a także zostanie umieszczony

usługi. Istnieje możliwość (wedle

w newsletterze, wysyłanym raz

Państwa uznania) podzielenia się

w miesiącu.

$200

wybrane

produkty

i/lub

swoją historią emigracji do Australii.

Wywiad

pojawi

się

na

stronie

głównej Portalu oraz w zakładkach

REKLAMA GRAFICZNA

“Polscy

Specjaliści

-

Polecamy”

i “Wasze historie”, a także
Reklama o wymiarach 300 x 250 mm

zostanie

lub 250 x 250 mm umieszczona na

newsletterze, wysyłanym raz

stronie głównej Portalu przez

w miesiącu.

okres 12 miesięcy.

umieszczony

w

$250

$150

PAKIETY PROMOCYJNE
Pakiet 1 - Artykuł Sponsorowany + reklama graficzna $300
Pakiet 2 - Wywiad ze specjalistą + reklama graficzna $350

Do każdego zgłoszenia podchodzimy indywidualnie. Chętnie odpowiemy
na pytania i dostosujemy naszą ofertę do Państwa oczekiwań.
portalpolonii@gmail.com

ph. 03 9569 4020

FB @PortalPolonii

