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KIM
JESTEŚMY

FinnSniper- Finlandia
Long Range Mykita- Polska
Sniper`s Mission- Polska
STIT - Słowacja
Skiritai Extreme Sniper
Competition- Włochy

Proponujemy reklamę natywną , a
także specjalne dedykowane
rozwiązania promocyjne .

Nasi copywriterzy mogą przygotować
za Ciebie artykuł promocyjny .

Świadczymy także usługi content
marketingowe .

Łączymy formy reklamowe tak , aby
Klient był zadowolony z konwersji .

portalstrzelecki.pl to medium
internetowe skierowane do osób
zainteresowanych różnymi dziedzinami
strzelectwa a także do tych , którzy chcą
rozpocząć przygodę z bronią .  

Nasza strona internetowa jest
wykonana w nowoczesnej i przejrzystej
formie .  Posiadamy profil na
Facebooku i Instagramie .

Wykorzystujemy te narzędzia aby nasi
Klienci byli zadowoleni ze współpracy z
nami . 
Jesteśmy aktywnymi zawodnikami
różnych dyscyplin strzeleckich . Nasz
Team bierze udział w zawodach w kraju i
za granicą .

 

 

 

 

 

 

NIE  TYLKO  LONG
RANGE ,  ALE  W  NIM
SIĘ  SPECJALIZUJEMY

DO  KOGO
DOCIERAMY
Nasi Czytelnicy to wyspecjalizowana ,

wysokiej jakości grupa odbiorców o
dużej nadreprezentacji w
najbardziej prestiżowej dla Ciebie
grupie docelowej osób
zainteresowanych bronią w Polsce .

Strzelcy dalekodystansowi, strzelcy
taktyczni, dynamiczni i sportowi, a
także myśliwi.
Publikujemy artykuły , testy ,

zapowiedzi imprez strzeleckich
oraz relacje z różnych wydarzeń .

Posiadamy interaktywny
kalendarz wydarzeń związanych
ze strzelectwem . W portalu
umożliwiamy prezentowanie nie
tylko ofert , ale również eksperckiej
wiedzy  reklamodawców . To
doskonałe narzędzie content
marketingowe, a także natywne
dotarcie z przekazem
reklamowym do potencjalnego
Klienta .



REKLAMA

BANNEROWA
Tradycyjna reklama bannerowa
realizowana w niestandardowy sposób .

Elastyczne formy reklamowe i miejsca
emisji . Stała emisja Flat Fee bez
rotacji . Możliwość emisji reklam
partnerskich w konkretnej kategorii
tematycznej . 

UMIEJĘTNIE  ŁĄCZYMY
DOSTĘPNE  FORMY
REKLAMY  DLA
MAKSYMALNEJ
EFEKTYWNOŚCI

CONTENT
MARKETING
Publikacja tekstów wizerunkowych
w postaci artykułów z wysokiej
jakości treścią odpowiadającą
czytelnikom , do których została
skierowana . To przede wszystkim
działania długoterminowe . Teksty
zostają w naszym portalu na
zawsze . Są wyszukiwanie za
pośrednictwem wyszukiwarek
internetowych , można do nich
wracać ciągle . To teksty , które są
ekspercką wizytówką Waszej Firmy .

 

REKLAMA

NATYWNA
Publikacja tekstów w postaci
specjalistycznych i użytecznych
artykułów z różnych dziedzin
strzelectwa . Opisy produktów
przygotowywane przez zawodników
bezpośrednio po starcie w
zawodach czy po przeprowadzeniu
treningu . 

Ten rodzaj płatnych publikacji
pozwoli poszerzyć grono odbiorców
i przekierować ich na stronę
produktu i zapewnić
satysfakcjonującą konwersję .

 



PATRONATY

Nocna Straż
Longshot 2019
Long Range Mykita
Mid Range Mykita
Smiper`s Mission
Puchar Polski LR- 3 Rundy
F-Class- 3 Rundy
Long Range Euro Cup
Single Shot - Drawsko
Targi Pasje
Zlot Miłośników Broni Palnej

Byliśmy patronem medialnym
największych imprez strzeleckich w
Polsce . 

 

 

Nie ograniczamy się jedynie do dużych
ogólnopolskich imprez . Obsługujemy z
zaangażowaniem także patronaty
lokalne o mniejszym zasięgu .

 

JESTEŚMY
WSZĘDZIE  TAM
GDZIE  SŁYCHAĆ
STRZAŁY
 

E -SKLEP
W naszym sklepie można wykupić
wpisowe na zawody , szkolenia , kursy .

Mamy w ofercie vouchery
podarunkowe naszych Partnerów . 

Zakup trwa tylko kilkadziesiąt
sekund ,

 

 

KONTAKT
info@portalstrzelecki.pl - sprawy
redakcyjne , patronaty , aplikacja
Shooters Stats
 

reklama@portalstrzelecki.pl -
sprawy związane z reklamą w portalu
Cennik reklam- KLIK
 

tel . +48 514 800 874
 

 

SHOOTERSTATS .PL
Nasza darmowa aplikacja webowa
pozwala na sprawne
przeprowadzenie zawodów
strzeleckich . Wszystkie procesy są
automatyczne , łącznie z wydrukiem
protokołu po zakończeniu zawodów .

 

http://portalstrzelecki.pl/reklama/

