OFERTA WSPÓŁPRACY
Odnawialne-Firmy.pl – to istniejący od 2011 roku, jeden z czołowych portali podejmujących
tematykę OZE. Posiadamy jedną z największych i najzasobniejszych baz danych firm działających
w sektorze energetyki odnawialnej. Właściciele i pracownicy firm samodzielnie dodają
najważniejsze informacje na temat działalności swojego przedsiębiorstwa, takie jak dane
kontaktowe, opis działalności, zdjęcia lub filmy promocyjne. Ponadto mają oni możliwość
dodawania ogłoszeń z aktualną ofertą, prezentacji swoich produktów czy też licytacji
interesujących zleceń.
Każdego dnia serwis jest odwiedzany przez dziesiątki odbiorców związanych z branżą OZE,
poszukających informacji na temat „zielonych” oraz ekologicznych produktów i usług. Dzięki
przejrzystej budowie serwisu, mogą oni bardzo szybko odnaleźć interesującą ich tematykę,
zapoznać się z ofertą wielu firm i poznać opinie o nich. Zajmujemy czołowe miejsca w
wyszukiwarce Google na frazy „firmy OZE” czy też „katalog OZE”. To idealne miejsce na promocję
firmy, organizacji, konferencji, targów czy też szkoleń powiązanych tematycznie z zieloną energią!
Nie można też zapomnieć o naszej aktywności w Social Media, tak kluczowych w obecnych
czasach. Jesteśmy obecni na Facebook-u, Twitterze oraz Google+, systematycznie zamieszczając
informacje związane z odnawialnymi źródłami energii.
Współpraca w ramach wydarzeń takich jak RENEXPO® Poland, Eco Energy Summit czy też Energy
Expo Arena potwierdzają naszą wartość na wirtualnym rynku zielonej energii.

1. PREZENTACJA FIRMOWA „Premium PLUS”
Obszerna prezentacja firmowa wyróżniająca się kolorystycznie na tle zwykłych wpisów,
zajmuje najwyższe pozycje w swoich kategoriach tematycznych i jest promowana na stronie
głównej katalogu firm oraz pozostałych działów.

2. MAILING DO OSÓB Z BRANŻY OZE
Nasza kilkuletnia działalność zaowocowała stworzeniem bardzo dużej bazy danych osób
związanych tematycznie z naszym portalem. Aktualnie liczba rekordów wynosi ponad 500 i
stale rośnie. Są to głównie właściciele firm i specjaliści z sektora OZE, efektywności
energetycznej oraz ochrony środowiska.
Zapewniamy kompleksową pomoc w opracowywaniu i wysłaniu skutecznego mailingu, który
przełoży się na dużą konwersję i na wiele zapytań.

3. ARTYKUŁ SPONSOROWANY
Publikacja na łamach naszego portalu artykułu sponsorowanego napisanego przez Państwa
lub przez naszego copywirtera, promującego Wasze usługi, produkty lub dokonania.

4. REKLAMA BANEROWA
Serwis Odnawialne-Firmy.pl posiada wiele powierzchni reklamowych, które skutecznie
przekierowują naszych odbiorców do Państwa strony lub oferty. Zapewniamy pomoc w
przygotowaniu projektów graficznych banerów.

5. SOCIAL MEDIA
W dzisiejszych czasach, standardowa obecność w Internecie to za mało. Coraz większą (jeśli
nie dominującą) zaczynają odgrywać Social Media. Serwis Odnawialne-Firmy.pl jest w nich
obecny, angażując swoich odbiorców do konkretnych działań. Oferujemy przeprowadzenie
profesjonalnych kampanii w naszych Social Media. Tworzymy także nowe strony w mediach
społecznościach dla naszych partnerów.

facebook.com/odnawialne

twitter.com/odnawialne

plus.google.com/116992009731467712558

linkedin.com/company/3576446

Jesteśmy otwarcie także na inne, nietypowe rodzaje współpracy. W tej kwestii
jesteśmy bardzo elastyczni i możemy dostosować się do potrzeb naszego
partnera.
Wszelkie informacje na temat potencjalnej współpracy:
+48 696 209 956 lub info@odnawialne-firmy.pl

