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BiznesTuba.pl to nowoczesna platforma informacyjna o profilu
biznesowym. Opisujemy ważne zjawiska gospodarcze, rzeczowo
omawiamy finanse, zmiany w prawie, prezentujemy trendy 
i historie sukcesu, inspirujące dla przedsiębiorców. 

Regularnie przedstawiamy wydarzenia branżowe, nagłaśniamy
innowacyjne produkty i usługi, popularyzujemy wiedzę niezbędną
do skutecznego zarządzania firmą. 

Tworzymy jakość! Stawiamy na współpracę oraz rozwój osobisty 
i zawodowy. Dzięki temu możemy oferować naszym klientom
usługi na najwyższym poziomie. 

Zespół specjalistów w zakresie marketingu, PR i komunikacji w
mediach online i offline poleca się do usług!

START, CZYLI DLACZEGO MY?

www.BiznesTuba.pl

https://biznestuba.pl/


BIZNES TUBA – TWOJA MARKA MA GŁOS

Przygotujemy dla Twojej marki indywidualnie świadczenia
contentowe, które wymagają oryginalnej przestrzeni, właściwego
kontekstu i różnorodnych form dotarcia do grupy odbiorców.

•Dla organizacji, które poruszają ważny społecznie lub biznesowo
temat, gdzie grupa odbiorców nie jest profilowana,

•Dla wyjątkowych wydarzeń biznesowych, angażujących autorytety
branżowe i znane osobistości świata ekonomii, biznesu, kultury.

•Dla firm, które wspierają mądry, świadomy rozwój swoich
pracowników i klientów.

Oferujemy komunikację merytoryczną - opartą na działaniach
contentowych, które po zakończeniu zostają w serwisie na zawsze.

Klienci współpracujący z nami znajdują się w gronie ekspertów portalu
zapraszanych do udzielania komentarzy do artykułów.

 
www.BiznesTuba.pl



Publikacja artykułów 
w serwisie BiznesTuba.pl

ARTYKUŁ NATYWNY

obiektywny i bezstronny tekst własny lub
przygotowany przez redakcje, 
emisja na stronie głównej serwisu: sekcja POLECANE +
sekcja branżowa, sekcja EKSPERT - opcjonalnie,
baner z logo firmy - opcjonalnie,
publikacja artykułu na profilu Facebook,
2 linkowania zewnętrzne,
1 linkowanie wewnętrzne,
stała publikacja treści.

Cena podstawowa 1 publikacji: 1500 zł netto
Przykładowy pakiet publikacji: 5 artykułów: 5500 zł netto 
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Publikacja artykułów 
w serwisie BiznesTuba.pl

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

reklama w formie artykułu z elementami graficznymi
tworzonymi przez klienta,
emisja na stronie głównej serwisu: sekcja POLECANE +
sekcja branżowa,
baner z logo firmy - opcjonalnie,
publikacja artykułu na profilu Facebook,
2 linkowania zewnętrzne,
1 linkowanie wewnętrzne,
stała publikacja treści.

Cena podstawowa 1 publikacji: 1200 zł netto
Przykładowy pakiet publikacji: 5 artykułów: 4000 zł netto 

www.BiznesTuba.pl



Copy&webwritting

PRZYGOTUJEMY DLA CIEBIE
ANGAŻUJĄCE TREŚCI

artykuły branżowe,
komunikaty prasowe,
wywiady,
treści do newslettera.

Ceny ustalamy indywidualnie - prześlij zapytanie
ofertowe na mail: redakcja@biznestuba.pl 

Doradzamy w wyborze tematyki dla cyklu autorskich
publikacji, które w oryginalny sposób zaprezentują
czytelnikom Twój produkt lub firmę.

Wiarygodnie i ciekawie opiszemy Twoją markę, a tematy i
charakter narracji dopasujemy do grupy odbiorców.
 
Przygotujemy dla Twojej marki:



Konferencje/eventy

ZORGANIZUJEMY DLA TWOJEJ
FIRMY WYDARZENIA BRANŻOWE

konferencje prasowe,
eventy,
kongresy,
wywiady.

Ceny ustalamy indywidualnie - prześlij zapytanie ofertowe na
mail: redakcja@biznestuba.pl

Przykład realizacji: HR Personel&Zarządzanie Praca przyszłości –
w biurze, zdalnie czy hybrydowo?

Planujemy i organizujemy wydarzenia, które angażują
odbiorców i media, zapewniając naszym Klientom pozytywne
publicity. 

Obsługa medialna wydarzeń:

• relacja tekstowa,
• relacja wideo,
• relacja foto.

https://biznestuba.pl/featured/praca-przyszlosci-w-biurze-zdalnie-czy-hybrydowo/


Relacja filmowa to wiarygodne, efektywne i sugestywne
narzędzie w komunikacji marki z otoczeniem, co ważne –
coraz częściej stosowane do promocji firmy i jej produktów w
internecie.

Usługa zawiera sesję fotograficzną oraz nagranie filmu –
relacji z wydarzenia, premierowej prezentacji czy wywiadu z
przedstawicielem marki. 

Nagranie zostanie udostępnione na portalu
www.BiznesTuba.pl, a także na naszym profilu na Facebooku.

Zapewnimy dynamiczną formułę wywiadów "setek”,
nowoczesne techniki montażu, profesjonalną obsługę
stylizacji osób biorących udział w nagraniu oraz scenografii.
Ponadto dopasowanie planów zdjęciowych, tłumaczenie
wypowiedzi oraz specjalne animacje i efekty graficzne. 

Oferujemy także profesjonalne warsztaty z wystąpień
publicznych i wypowiedzi przed kamerą. 

Obsługa medialna
wydarzeń

RELACJA Z WYDARZENIA: 
FILM + SESJA ZDJĘCIOWA

http://www.biznestuba.pl/


WYCENA REALIZACJI

film o długości do 3 minut,
publikację filmu i notki na łamach portalu www.BiznesTuba.pl,
20-30 zdjęć prezentujących stoisko/wydarzenie/produkt,
indywidualną notkę prasową z obecności np. na targach (do 1600
znaków) - opcjonalnie,
7-dniową emisję baneru reklamowego w wybranej, tematycznej
sekcji – opcjonalnie.

Pakiet zawiera film o długości 2-3 minut, wzbogacony indywidualnym
wywiadem z osobą reprezentującą firmę.
Tematy rozmowy ustalamy przed realizacją – wypowiedź może
nawiązywać do obecności firmy na targach, historii marki, premiery
produktów, usług czy najnowszych trendów na rynku.

W pakiecie klient otrzymuje: 

Cena filmu: 

3900 zł (netto) – przy 1 zamówieniu
3300 zł (netto) – przy liczbie 2-5 zamówień
2800 zł (netto) – przy liczbie 6-9 zamówień
2300 zł (netto) – przy większej liczbie zamówień
 

www.BiznesTuba.pl



Zawartość działań w pakiecie Film zawiera

Nazwa i logo firmy w czołówce materiału Tak

Długość filmu

Indywidualny wywiad z osobą reprezentującą firmę, tekst
wypowiedzi przygotowany przez klienta, długość do 2 min.

Belki z podpisami oraz graficzne komentarze do materiału
filmowego

Indywidualna notka prasowa z obecności np. na targach –
1600 znaków

Publikacja notki prasowej i filmu na portalu www.BiznesTuba.pl

Serwis fotograficzny – zdjęcia w jakości do druku oraz na www

Dostawa gotowego materiału

Publikacja baneru reklamowego w wybranej sekcji portalu
BiznesTuba.pl
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Oferujemy również możliwość
współpracy w ramach programu
"Szczerze o pieniądzach"
emitowanego w polsatnews.pl

Warunki współpracy i ceny ustalamy
indywidualnie - prześlij zapytanie ofertowe na
mail: redakcja@biznestuba.pl

https://www.polsatnews.pl/wideo/mali-przedsiebiorcy-z-problemami-jak-moga-sobie-radzic_6794403/?ref=wyszukiwarka
https://www.polsatnews.pl/


LICZBY MÓWIĄ SAME ZA SIEBIE

STATYSTYKI ODSŁON ARTYKUŁÓW W SKALI MIESIĄCA

Źródło: Google Analytics



STATYSTYKI STRONY BiznesTuba.pl

LICZBA I WIEK ODWIEDZAJĄCYCH STRONĘ KANAŁY POZYSKIWANIA 

Źródło: Google Analytics



Cieszymy się na
współpracę z Tobą!
Chętnie odpowiemy na dodatkowe
pytania.

Zapraszamy!

Kontakt:

Patrycja Jaksim
PR&Business Development Specialist

tel: 735 179 001

mail: redakcja@biznestuba.pl

www.BiznesTuba.pl


