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O BOSSBLOGU
BossBlog stworzyłem w kwietniu 2015 roku jako miejsce
przeznaczone dla przedsiębiorców - ludzi aktywnych i odważnych,
którzy zdecydowali się wziąć sprawy w swoje ręce i zmieniać na
lepsze życie swoje, swoich klientów i pracowników.
To, co wyróżnia BossBlog na tle innych blogów biznesowych, to
fakt, że nie jest on skoncentrowany wyłącznie na zarabianiu online, ale poruszam na nim także tematy związane np. z
prowadzeniem restauracji i innych tradycyjnie rozumianych firm.
Drugi wyróżnik to szeroko podejmowana tematyka księgowa,
prawna i podatkowa - teksty z tej kategorii przygotowywane są
przez prawnika z doświadczeniem w tematyce podatkowej.
Ze względu na to, że sam prowadzę agencję marketingową
Empemedia, wiele tematów dotyczy promowania firmy, social
mediów, PR-u i reklamy.
Jeśli Twoja oferta jest skierowana do przedsiębiorców, BossBlog
prawdopodobnie będzie bardzo dobrym kanałem promocji i
komunikacji z potencjalnymi klientami.
Marcin Pietraszek

O mnie:

Przed założeniem BossBloga przez
wiele lat byłem dziennikarzem i
redaktorem, w tym m.in. od podstaw
tworzyłem portal biznesowy
Bizrun.pl. Z wykształcenia jestem
socjologiem oraz specjalistą w
zakresie zarządzania zasobami
ludzkimi w nowoczesnych
organizacjach. Posiadam
kilkunastoletnie doświadczenie jako
przedsiębiorca, dzięki czemu dobrze
znam codzienne problemy oraz
wyzwania stojące przed
właścicielami firm.
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FRAZY KLUCZOWE NR 1 W POLSCE:
Przykłady słów kluczowych z Google, w przypadku których pierwszy wynik wyszukiwania
kieruje na stronę BossBlog.pl - dane z 17.11.2018 r., na podst. Semstorm
Czy być vatowcem?
Leasing samochodu czy się opłaca?
Leasing samochodu czy warto?
Leasing czy się opłaca?
Promowanie restauracji
Faktura na firmę

Jaki program do KPiR?
Program księgowy dla małej firmy
Leasing blog
Program do prowadzenia księgowości małej firmy
Czy opłaca się być vatowcem
Czy warto brać samochód w leasing

INNE FRAZY - TOP 10 (PRZYKŁADY):
Koszt reklamy na Facebooku
Blog biznesowy
Blog o biznesie
Dobry program księgowy
Najlepszy program księgowy
Mały ZUS a chorobowe
Cesja leasing
Otwieranie sklepu

Dam franczyzę
Program dla małej firmy
Mała firma program
Efekt synergii
mBank konto firmowe
Programy do prowadzenia firmy
Marketing gastronomiczny
UPC oferta dla firm
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PATRONAT BOSSBLOGA
Chcesz, by Twoja marka zapadła w pamięć przedsiębiorcom
odwiedzającym BossBlog? Chcesz zainteresować ich swoją ofertą oraz
umocnić wizerunek profesjonalisty w swojej dziedzinie?

Objęcie patronatu nad BossBlogiem umożliwia wyeksponowanie marki Patrona, jego oferty
oraz materiałów przygotowanych wspólnie z nim. Patronat może trwać minimum 1 miesiąc,
a maksymalnie 12 miesięcy (zalecam min. 3 miesiące). Wspólnie możemy przygotować np.
cykl edukacyjny dla przedsiębiorców, szczególnie jeśli Twój produkt lub usługa może być
rozwiązaniem problemu biznesowego.
W ramach Patronatu Klient otrzymuje:
·
logo z podpisem „Patron BossBloga” umieszczone na zdjęciu w tle, widocznym w
nagłówku każdej podstrony BossBloga,
·
w każdym miesiącu patronatu jeden artykuł nawiązujący do oferty Patrona z aktywnym
linkiem (tematyka ustalana wspólnie – chętnie materiały o charakterze edukacyjnym),
·
reklamę graficzną o rozmiarach 300x250 px widoczną na stronie głównej BossBloga z
linkiem do dowolnej strony Patrona (klient dostarcza grafikę),
·
w każdym miesiącu patronatu dwa wpisy na Facebooku odsyłające do tekstów
przygotowanych we współpracy z Patronem na BossBlogu,
·
w każdym miesiącu patronatu jeden wpis na Facebooku odsyłający bezpośrednio do
strony/oferty Patrona,
·
możliwość ustalenia 1-3 fraz kluczowych dla każdego tekstu patronackiego lub dla
całego patronatu,
·
w okresie patronatu gwarancję wyłączności w określonej branży (brak możliwości
promocji podmiotów wskazanych przez Patrona jako konkurencyjne).
Cena: 2000 zł netto / mies.
Przy umowie na 6 miesięcy – rabat 1000 zł
Przy umowie na 12 miesięcy – rabat 2000 zł
W przypadku przedpłaty za całość – dodatkowe 5% rabatu
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CYKL PARTNERSKI
Cykl Partnerski daje możliwość przygotowania serii artykułów, które już
zawsze prezentowane będą w jednej kategorii, której nazwa zostanie
uzgodniona wspólnie z Klientem.
Cykl Partnerski powinien zawierać co najmniej 5 tekstów przygotowywanych z
częstotliwością min. jednego artykułu na dwa miesiące (zalecana częstotliwość to jeden
tekst miesięcznie).
W ramach Cyklu Partnerskiego Klient otrzymuje:
·
własną kategorię wpisów na BossBlogu,
·
powiązane ze sobą tematycznie artykuły (np. edukacyjne) z linkami do oferty Partnera,
·
po publikacji każdego tekstu w ramach Cyklu, dwa wpisy na Facebooku odsyłające do
danego materiału,
·
możliwość ustalenia 1-3 fraz kluczowych dla każdego tekstu partnerskiego lub dla
całego cyklu,
·
wskazanie Partnera pod każdym artykułem (możliwe logo z linkiem), np. Partnerem
Cyklu "Edukacja Finansowa" jest firma V-Invest.
Cena 1000 zł netto / materiał
Rozliczenie miesięczne (oddzielna faktura za każdą publikację) lub jednorazowe (5% rabatu
za przedpłatę).

WPIS WE WSPÓŁPRACY
Pojedyncza publikacja na BossBlogu przygotowana w formie tekstu
poradnikowego, testu/recenzji lub wywiadu z przedstawicielem firmy
Klienta.
Zamawiając wpis we współpracy Klient otrzymuje:
·
artykuł o długości min. 3.000 znaków z aktywnymi linkami (maks. 3)
·
możliwość zawarcia w tekście frazy kluczowej
·
dożywotnią obecność wpisu na BossBlogu
·
zapowiedź wpisu na Facebooku i w newsletterze
·
promocję wpisu w sliderze na stronie głównej BossBloga
Cena: 600 zł netto
Istnieje możliwość zamówienia (dodatkowo) wpisów sponsorowanych na Facebooku oraz
reklamy graficznej na BossBlogu.
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BEZ WZGLĘDU NA TO,
JAKĄ FORMĘ WSPÓŁPRACY
WYBIERZESZ, ZAWSZE OTRZYMASZ:

01
02
03
04
Wystawiam faktury VAT

Unikalne teksty
Na BossBlogu nie publikuję materiałów nadesłanych.
Wszystkie artykuły są pisane indywidualnie. Dzięki temu
ich wartość merytoryczna jest wysoka, a to sprzyja m.in.
pozycjonowaniu Twojej marki w Google.

Linki Do-Follow W STANDARDZIE
Na wielu blogach linki "do-follow" są dodatkowo płatne
lub w ogóle nie są dostępne. Na BossBlogu są
standardem w przypadku każdej współpracy komercyjnej.

Dożywotnie publikacje
W wielu portalach internetowych teksty komercyjne są
usuwane po okresie promocji - czasem już po 14 dniach.
Na BossBlogu wszystkie wpisy są zamieszczane
dożywotnio.

SOCIAL MEDIA I NEWSLETTER W CENIE
Każdy wpis, który powstał we współpracy, jest
zapowiadany bez dodatkowych opłat na profilu
BossBloga na Facebooku oraz w newsletterze.

Chcesz skorzystać z oferty?
Masz pytania?
Masz inną propozycję?

KONTAKT

INFO@BOSSBLOG.PL
TEL. 505 780 488

Marki, z którymi współpracowałem dotychczas na BossBlogu:
UPC
Tax Care
Finiata
InFakt
Infolia
Eduweb
Gold Place
GoldenMark / Goldsaver

