
Czym jest sportoryko?
Jest unikalnym portalem społeczno-informacyjnym skupiającym osoby pasjonujące się 
podróżami, sportami ekstremalnymi jednym słowem aktywnym życiem. 

System rezerwacyjny ze sportoryko.pl zaoszczędził nam mnóstwo 
czasu przy organizacji wyjazdów i zapewniło skuteczną reklamę:) 

ekipa ehschool.pl

Wyświetlenie
wizytówki 

Marketing 
szeptany

System
rezerwacyjny

Oddajemy do Twojej dyspozycji 
zaawansowany system rezerwacyj-
ny, który dzięki automatycznemu 
generowniu umów  przyspieszy 

organizację imprez. 

Pomożemy zwiększyć Twoją 
widoczność w sieci. Wizytówka z 

danymi Twojej �rmy będzie wyświe-
tlana w systemie rotacyjnym na 

stronie głównej.

Informację o Twoim ogłoszeniu 
umieścimy na tematycznym forum. 
Dzięki temu zaufają Ci osoby, które 

jeszcze Cię nie znają.

Dodawanie ofert 

SEO
Efekt legalnego 

SEO

Artykuły
eksperckie

Promuj swoje wyjazdy i szkolenia na 
naszej stronie.  W ramach abona-

mentu możesz  zamieścić w naszym 
serwisie nieograniczoną ilość. 

Link do Twojej strony pojawi się na 
naszym portalu wzmacniając Twoją 

pozycję w wynikach wyszukiwań 
Google.

Możesz napisać artykuł opisujący to 
czym się na co dzień zajmujesz. 
Dzięki temu zachęcisz innych do 

uprawiania aktywności z którą 
jeszcze nie mieli do czynienia.

Promowanie ofert

Newsletter

Kategoryzacja

Zrobimy wszystko, żeby Twoja oferta 
dotarła do każdego, kto jej szuka. Za 

pomocą odpowiednio dobranych 
słów kluczowych każda Twoja oferta 

będzie częściej znajdowana.  

Raz w miesiącu wysłanie wybranej 
oferty w newsletterze

Mamy już 149 kategorii – na pewno 
znajdziesz wśród nich aktywność, 

którą uprawiasz.

Karta
rabatowa

Dając naszym Klubowiczom nawet 
symboliczny rabat otrzymujesz 

możliwość dodatkowego, darmo-
wego promowania swojego pro�lu.

Budowanie
społeczności

Na sportoryko.pl spotykają się 
ludzie, których łączy pasja i miłość 
do sportu. Mogą oni komentować 
Twoje wydarzenia i pomóc budo-

wać pozycję Twojej �rmy.

Śledzenie klienta

Dzięki nam możesz sprawdzić skąd 
dowiedzieli sie o Tobie klienci 
odwiedzający Twoją stronę. 

Dowiesz się na ile jest skuteczna 
reklama na forach, AdWords itd.



System rezerwacyjny
Stworzyliśmy dla Ciebie kompleksowe narzędzie do tworzenia i obsługi ofert. Nie trać już
więcej czasu na spisywanie umów, kopiowanie danych i skupianiu się na kilku zadaniach
jednocześnie. Dzięki naszemu systemowi rezerwacyjnemu masz możliwość kontrolowania
zamówień z jednego miejsca.

Automatyczne generowani
umów w PDF

Klient od razu po zarezerwowaniu 
terminu otrzyma umowę z Twoimi 

warunkami i podpisem.

Bardzo łatwa integracja
z własną stroną WWW

Wystarczy skopiować wygenerowany kod 
html i wkleić go w odpowiednie miejsce 

na swojej stronie www.

Tworzenie własnych
dodatkowych pól

Dzięki możliwości edycji wyświetlanych 
pól w łatwy sposób możesz dostsować 

formularz do własnych potrzeb.

Codzienna kopia
bezpieczeństwa

Już nie musisz sie martwić utraconymi 
danymi i zgubionymi dokumentami.

100% prywatności - 
nikt oprócz Ciebie nie 
ma dostępu do danych

Szanujemy Twoją prywatność, dlatego 
nikt poza Tobą nie ma dostepu do danych 

Twoich klientów!

Możliwość zbierania
opini o Twojej firmie

Twoi klienci mają możliwość oceniania 
Twoich usług - dzieki temu zwiększasz 

swoją wiarygodność.

Zarządzanie wszystkimi
rezerwacjami z jednego
miejsca

Zarządzaj płatmościami i wysyłaj masowe 
wiadomości e-mail z jednego miejsca.

on - line

80
Aktywnych

organizatorów

10 000
Odsłon miesięcznie

140
Dodanych ofert



Wyszukiwarka ofert 
aktywnego wypoczynku

Dzięki obecności na sportoryko.pl Twoja �rma stanie się lepiej rozpoznawalna,
a oferty częściej przegladane, dzięki temu masz szansę na większą sprzedaż!

Osoba do kontaktu
Marcin Pająk

+48 881 301 488
marcin@sportoryko.pl

www.sportoryko.pl

Daj się zauważyć! Dzięki umieszczaniu ofert aktywnego wypoczynku na sportoryko.pl Twoja oferta 
stanie się łatwiejsza do wyszukania. Co jakiś czas pokaże się na stronie głównej, dodatkowo dzięki 

odpowiedniej kategoryzacji łatwiej trafią do Ciebie klienci, których szukasz.

Widoczność

Wizytówka Twojej firmy nie musi być nudna! Na sportoryko.pl pozwalamy Ci się pokazać z jak 
najlepszej strony. Umieszczaj zdjęcia, dodawaj filmy, pisz artykuły i zaznaczaj na mapie miejsca w 
których można Cię spotkać - to wszystko pozwoli w pełni przedstawić to kim jesteś i jak pracujesz.

Aktywność

Nasi użytkownicy mogą mieć możliwość oceniania i komentowania imprez w których z Tobą uczest-
niczyli. Możesz też podejrzeć jak oceniani są inni Partnerzy, którzy organizują aktywności podobne 

do Twojej. Dzięki temu jesteś w stanie na bieżąco podnosić jakość swoich usług!

Rozwój

Promujemy Twoją firmę i usługi na zewnątrz, pomagamy zwiększać efektywność wyszukiwań, prowadzimy akcje 
marketingowe na rzecz Partnerów honorujących naszą kartę rabatową - to tylko niektóre z naszych działań, 

które mają na celu pomóc osiągnąć Ci większy sukces.

Zysk



Karta rabatowa sportoryko
Zostań naszym Partnerem i przyłącz się do programu rabatowego. Sam ustalasz
wysokośc rabatu na swoje usługi. Dzięki temu tylko zyskujesz!

300
wydanych kart

Ponad Jak to działa?
Sam ustalasz na jakie usługi i jaki dajesz rabat - 

pamiętaj, że klienci chętniej wybierają Partnerów 
u których mogą dostać zniżkę! Poza obniżeniem 

ceny usługi nie ponosisz żadnych kosztów.
To się opłaca!

Co możesz
z y s k a ć ?

Dzięki uczestnictwu w 
naszym programie rabato-
wym Twój pro�l jest dodat-

kowo promowany na stronie 
sportoryko.pl! Wizytówka 

Twojej �rmy będzie się 
wyświetlała w pierwszej 

kolejności w danej kategorii, 
a usługi wyróżniane w 

porównywarce cen.

Już niewielki rabat pozwoli Ci skorzystać
 z dodatkowych form promocji!

Osoba do kontaktu
Marcin Pająk

+48 881 301 488
marcin@sportoryko.pl

www.sportoryko.pl



Wypróbuj za darmo!
W ramach pakietu starter otrzymujesz dostęp do podstawowych funkcji pozwalających
sprawdzić możliwości naszego systemu!

Wizytówka na stronie www.sportoryko.pl

Dodawanie ofert

Optymalizacja SEO

Dostęp do statystyk pro�lu/ofert

Możliwość udzielenia zniżki na kartę sportoryko.pl

Promocja na podstronach

Promocja na stronie głównej

Promocja Facebook-u

Promowanie w newsletterze

System rezerwacyjny

Pojawienie się porównywarce

Premium
99 zł netto

miesięcznie

Bez ograniczeń1

Inne formy marketingu (marketing szeptany)

Starter

Osoba do kontaktu
Marcin Pająk

+48 881 301 488
marcin@sportoryko.pl

www.sportoryko.pl

Zarejestruj się już dziś na sportoryko.pl
i przez miesiąc korzystaj z wszyskich

funkcji pakietu Premium całkowice za darmo!


	sporto1
	sporto2
	sporto3
	sporto4
	sporto5

