Serwis Saleilokale.pl istnieje na rynku już 8 lat.To katalog i wyszukiwarka polskich
obiektów oferujących sale do wynajęcia. Saleilokale.pl to także wspaniałe narzędzie dla
organizatorów wszelakich imprez. Zoptymalizowana wyszukiwarka obiektów, atrakcji i
usług daje możliwość znalezienia ofert, które spełniają wymagania nawet najbardziej
wymagających organizatorów imprez i konferencji.
Multimedialne prezentacje ofert, zawierają wszystkie dane kontaktowe, galerie zdjęć i
filmów, opcji oraz mapy dostarczone w przejrzysty, łatwy do obsłużenia sposób. Serwis
umożliwia także użytkownikom wysłanie zapytania ofertowego bezpośrednio do obiektu
lub właściciela.

Proponujemy:
- dotarcie do 60-100 000 użytkowników każdego miesiąca, szukających u nas sali do wynajęcia
- w najlepszych miesiącach prowadzona kampania google adwords i onet boksy
- promocję lokalu wśród najlepszych obiektów weselnych w okolicy
- oferta do 100 zdjęć,filmy z youtube,mapa,opisy,informacje,dodatkowe opcje
- nawet 8 dodatkowych imprez w roku
- profesjonalnie przygotowana prezentacja, zawierająca kluczowe frazy
- stworzenie za darmo swojej strony internetowej w Naszym kreatorze Zobacz Kreatorstron
- promocja na Facebooku(kilkanaście grup weselnych po kilka tyś osób i Fanpage) i Youtube
- promocja i post na forach slub-wesele.pl,terazslub.pl,wizaz.pl,babskiswiat.net
- promocja i post na forach Gazeta.pl,weseleforum.pl,biznesforum.pl,slubowisko.pl,kafeteria,pl,ewesele.pl
- dzięki współpracy z Poradnią dietetyczną, dieta uniwersalna dla klientów gratis
- możliwość negocjacji ceny pakietów.Jesteśmy otwarci na Państwa propozycję
- ofertę dostępną przez 365 dni w roku, 24h/ dobę

Dlaczego nasz serwis jest skuteczny?
- jesteśmy największym w Polsce portalem zrzeszających lokale organizujące przyjęcia weselne;
- współpracuje z nami już ponad 6 500 lokali;
- w najlepszych miesiącach prowadzona kampania google adwords i onet boksy;
- miesięcznie odwiedza Nas około 60-100 000 unikatowych użytkowników - głównie przyszłe Pary
Młode;
- oglądalność naszego serwisu stale rośnie;
- stały wgląd w szczegółowe statystyki wizytówki;
- można zamieścić dowolną ilość informacji o Państwa lokalu – nie ma limitów;
- nasz serwis jest pozycjonowany w Google;
- serwis korzysta z mocnych katalogów i linków sponsorowanych;
- można stworzyć stronę internetową za darmo w Naszym Kreatorze Stron;
- prezentacje na Youtube i Facebook są wysoko wypozycjonowane;
- możliwość stworzenia aliasu z naszą domeną;
- strona responsywna, dopasowuje się rozmiarem do smartfonu i tabletu;
- gwarantujemy skuteczność prezentacji w naszym serwisie.

W Naszym Serwisie do wyboru są 2 rodzaje wizytówek:
Wpis Złoty:
To standardowy wpis zawierający pełne dane teleadresowe oraz podstawową funkcjonalność konta. Dzięki niemu, obiekt
wraz z opisem, ofertą, galerią zdjęć jest wyświetlany w serwisie. To daje odwiedzającym, ogólny obraz Twojej
działalności oraz buduje wiarygodność poprzez przedstawienie oferty bez limitów konta, gdzie wszystkie najważniejsze
informacje są uzupełnione i przedstawione w jasny i przejrzysty sposób.
Wpis zawiera:
- dane teleadresowe
- lokowanie na mapie
- możliwość umieszczenia 100 zdjęć
- możliwość wstawiania filmów z Youtube
- możliwość posiadania własnej strony w domenie twojanazwa.saleilokale.pl
- promocja i posty na Facebooku(kilkanaście grup weselnych po kilka tyś osób i Fanpage) i Youtube
- promocja i posty na forach slub-wesele.pl,terazslub.pl,wizaz.pl,babskiswiat.net
- promocja i posty na forach Gazeta.pl,weseleforum.pl,biznesforum.pl,slubowisko.pl,kafeteria.pl,e-wesele.pl
- opis obiektu i usług
- Państwa obiekt będzie indywidualnie promowany na forach weselnych i facebooku
- strona i wizytówka dopasowana także do telefonu i tableta
- zaawansowane opisy sal
- możliwość zaznaczenia ponad 100 atrakcji i punktów wyszukiwania
- ogłoszenie na OLX
- darmowy dostęp do nowego serwisu licytujsale.pl
- działania marketingowe

Wpis Platynowy(wpis złoty+dodatki):
To standardowy wpis zawierający pełne dane teleadresowe oraz podstawową funkcjonalność konta. Dzięki niemu, obiekt
wraz z opisem, ofertą, galerią zdjęć jest wyświetlany w serwisie. To daje odwiedzającym, ogólny obraz Twojej
działalności oraz buduje wiarygodność poprzez przedstawienie oferty bez limitów konta, gdzie wszystkie najważniejsze
informacje są uzupełnione i przedstawione w jasny i przejrzysty sposób.
Wpis zawiera:
- dane teleadresowe
- lokowanie na mapie
- możliwość umieszczenia 100 zdjęć
- możliwość wstawiania filmów z Youtube
- możliwość posiadania własnej strony w domenie twojanazwa.saleilokale.pl
- promocja i posty na Facebooku(kilkanaście grup weselnych po kilka tyś osób i Fanpage) i Youtube
- promocja i posty na forach slub-wesele.pl,terazslub.pl,wizaz.pl,babskiswiat.net
- promocja i posty na forach Gazeta.pl,weseleforum.pl,biznesforum.pl,slubowisko.pl,kafeteria.pl,e-wesele.pl
- opis obiektu i usług
- Państwa obiekt będzie indywidualnie promowany na forach weselnych i facebooku
- strona i wizytówka dopasowana także do telefonu i tableta
- zaawansowane opisy sal
- możliwość zaznaczenia ponad 100 atrakcji i punktów wyszukiwania
- ogłoszenie na OLX
- darmowy dostęp do nowego serwisu licytujsale.pl
- działania marketingowe
- gwarancja wyświetlania prezentacji w lepszej pozycji w wynikach wyszukiwania

Wpis Diamentowy(wpis złoty+wpis platynowy+dodatki):
To standardowy wpis zawierający pełne dane teleadresowe oraz podstawową funkcjonalność konta. Dzięki niemu, obiekt
wraz z opisem, ofertą, galerią zdjęć jest wyświetlany w serwisie. To daje odwiedzającym, ogólny obraz Twojej
działalności oraz buduje wiarygodność poprzez przedstawienie oferty bez limitów konta, gdzie wszystkie najważniejsze
informacje są uzupełnione i przedstawione w jasny i przejrzysty sposób.
Wpis zawiera:
- dane teleadresowe
- lokowanie na mapie
- możliwość umieszczenia 100 zdjęć
- możliwość wstawiania filmów z Youtube
- możliwość posiadania własnej strony w domenie twojanazwa.saleilokale.pl
- promocja i posty na Facebooku(kilkanaście grup weselnych po kilka tyś osób i Fanpage) i Youtube
- promocja i posty na forach slub-wesele.pl,terazslub.pl,wizaz.pl,babskiswiat.net
- promocja i posty na forach Gazeta.pl,weseleforum.pl,biznesforum.pl,slubowisko.pl,kafeteria.pl,e-wesele.pl
- opis obiektu i usług
- Państwa obiekt będzie indywidualnie promowany na forach weselnych i facebooku
- strona i wizytówka dopasowana także do telefonu i tableta
- zaawansowane opisy sal
- możliwość zaznaczenia ponad 100 atrakcji i punktów wyszukiwania
- ogłoszenie na OLX
- darmowy dostęp do nowego serwisu licytujsale.pl
- działania marketingowe
- gwarancja wyświetlania prezentacji na pierwszej stronie miasta
- gwarancja wyświetlania prezentacji na pierwszych pozycjach na stronach wyszukiwania wyszukiwarki
- gwarancja wyświetlania prezentacji na pierwszej stronie województwa
- gwarancja wyświetlania prezentacji na pierwszej stronie działu miasta, typu obiektu
- gwarancja wyświetlania prezentacji na pierwszej stronie województwa i regionów

WPIS DIAMENTOWY WYGLĄDA TAK:

WPIS ZŁOTY WYGLĄDA TAK:

PEŁNA PREZENTACJA DIAMENTOWA:

DZIAŁANIA MARKETINGOWE:
LINK DO WIZYTÓWKI I STRONA WWW PAŃSTWA OBIEKTU W GRUPACH NA
FACEBOOKU. WPIS PONAWIANY RAZ W MIESIĄCU.
GRUPY NA FACEBOOKU:

ZAMIESZCZENIE OBIEKTU NA FORACH INTERNETOWYCH:
slub-wesele.pl
slubiwesele.eu
terazslub.pl
wizaz.pl
babskiswiat.net
gazeta.pl
weseleforum.pl
biznesforum.pl
slubowisko.pl
e-wesele.pl
kafeteria.pl

GOOGLE ADWORDS
W najlepszych miesiącach od września,października prowadzimy kampanie google adwords i onet boksy.Dzięki tej
kampanii strona wyświetla się na 1 albo 2 stronie google i w onecie przy następujących frazach:
sala weselna
sale weselne
chrzciny
komunia
stypa
sala bankietowa
impreza firmowa
sala szkoleniowa
wesele hotel
sala na komunie
tanie sale weselne
tania sala weselna
lokale weselne
chrzciny sala
sala konferencyjna
wesele restauracja

OGŁOSZENIA NA OLX:
Zamieszczamy ogłoszenia z obiektami na OLX

ODPOWIEDŹ NA OGŁOSZENIE OLX NADESŁANE DZISIAJ:
Ludzie często wysyłają zapytania o wolne terminy a my kontaktujemy się w tej sprawie z obiektami.

NASZA STRONA ZAWIERA 33700 WYNIKÓW W GOOGLE:

DOSTĘP DO NOWEGO SERWISU LICYTUJSALE.PL
Licytujsale.pl to nowy serwis, w którym można dodawać zlecenia zorganizowania uroczystości online.
Jest to strona dla użytkowników, którzy mają w planach organizację
uroczystości(Wesele,Komunia,Chrzciny itp), wystawiają ofertę z opisem,kosztami i terminem a
zarejestrowane obiekty udzielają odpowiedzi. Twoje oferty widnieją na aukcjach w formie licytacji.
Obiekty odpisują podając swoje warunki.
Zleceniodawca może dodać ofertę bez logowania. Zarejestrowany obiekt ma możliwość płatnej
weryfikacji. Dzięki temu jest na szczycie proponowanych ofert. Jednorazowy koszt takiej weryfikacji to
20 zł brutto.
Strona licytujsale.pl jest częścią serwisu saleilokale.pl. Obiekty z wykupionym abonamentem w
serwisie saleilokale.pl otrzymują darmową weryfikację.

CENY PAKIETOW:
PAKIET ZŁOTY: 50 ZŁ BRUTTO/NA STAŁE BEZ LIMITU DNI
PAKIET PLATYNOWY: 100 ZŁ BRUTTO/NA STAŁE BEZ LIMITU DNI
PAKIET DIAMENTOWY: 150 ZŁ BRUTTO/NA STAŁE BEZ LIMITU DNI
UPGRADE Z WPISU ZŁOTEGO NA DIAMENTOWY: 100 ZŁ BRUTTO/NA STAŁE BEZ LIMITU
KAŻDY PAKIET ZAWIERA DZIAŁANIA MARKETINGOWE
WYSTAWIAMY FAKTURY

KONTAKT:
Mariusz Stefański
Koordynator ds.Sprzedaży
Saleilokale.pl
kontakt@saleilokale.pl
+48603545566
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