
Możliwość współpracy  
z 
 



Największy polski serwis o nowych technologiach 
 

dobreprogramy to: 

| aktualności 

| oprogramowanie  

| publikacje 

| demonstracje 

| wideo 

| testy sprzętu  

  i nie tylko... 

 

 

Zapraszamy do współpracy! 

dobreprogramy 



Żródło: Gemius/PBI, marzec 2020 

5,6 mln 
Realnych użytkowników 

 
 

22,3 mln 
Odsłon miesięcznie 

 
 

00:03:08 
Średni czas użytkownika 

dobreprogramy w liczbach 

 



Dlaczego warto? 

Możliwość zaprezentowania 
produktów/usług w największym 
serwisie o nowych technologiach 
w Polsce 

Duża wiarygodność przekazu dzięki 
wysokiej jakości treściom 
tworzonym przez profesjonalistów 

Dodatkowa promocja na Stronie  
Głównej WP i w social media* 

 

* W ofercie Aplikacja tygodnia i Ankieta sponsorowana 



 
Aplikacja tygodnia 



Dla klientów, którzy chcą zapewnić swojej aplikacji obecność  
w świetnie wypozycjonowanym katalogu i dać internautom 
bezpieczny dostęp do sprawdzonej i aktualnej wersji 
oprogramowania proponujemy aplikację tygodnia. 

 

Świadczenia: 

| Dodanie aplikacji do katalogu aplikacji 

| Publikacja redakcyjna z opisem aplikacji  
i przekierowaniem do pobrania 

| Promocja artykułu na SG WP, SG dobreprogramy  
i na facebookowym profilu dobreprogramy* 

| Promocja strony aplikacji na SG dobreprogramy  
(1 tydzień) 

| Oznaczenie „Wybór redakcji” na stronie kategorii katalogu 
aplikacji 

| Organiczny ruch po zakończeniu kampanii 

 

 

*Zajawki na Facebooku są oznaczone jako post sponsorowany, profil klienta oznaczony jest 
jako sponsor. 

 

 

Aplikacja tygodnia 



Karta aplikacji będzie promowana na: 

| Stronie Głównej serwisu dobreprogramy przez cały tydzień 

| Stronie kategorii katalogu, jako wybór redakcji 

| Profilu facebookowym serwisu dobreprogramy 

| Stronie artykułu natywnego opisującego działanie aplikacji 

 

Artykuł będzie promowany na: 

| Stronie Głównej WP 

| Stronie Głównej serwisu dobreprogramy 

| Profilu facebookowym serwisu dobreprogramy 

 

Gwarancja zasięgu artykułu: 10 000 UU 

Wycena: 12 000 zł net net 

 

 

 

 

Promocja i wycena 



Miejsca ekspozycji aplikacji 

Strona Główna  dobreprogramy 

 

Strona kategorii katalogu, jako wybór redakcji 



Strona kategorii aplikacji 
mobilnych. Redakcja poleca 

 

Miejsca ekspozycji aplikacji 

 

  



Miejsca ekspozycji artykułu 

 
Strona Główna  WP Strona Główna dobreprogramy 



 
Dodanie aplikacji do katalogu 



Założenia: 

| Dodanie karty aplikacji do katalogu. 

| Opis aplikacji na potrzeby karty dostarcza Klient, a redakcja – dbając o jakość treści 
– może sugerować stylistyczne, gramatyczne i językowe zmiany w tekście. 

| Karta jest promowana do osiągnięcia gwarantowanego zasięgu (max. 14 dni; nie 
dotyczy wariantu bez gwarancji). 

| Karta jest promowana z wykorzystaniem powierzchni serwisu oraz na Stronie 
Głównej WP (nie dotyczy wariantu bez gwarancji). 

 

Dodanie aplikacji do katalogu aplikacji z gwarancją UU na karcie produktu. 

| Wycena (2 000 UU): 4 000 zł net net 

| Wycena (3 000 UU): 6 000 zł net net 

 

Dodanie aplikacji do katalogu aplikacji, bez dodatkowych świadczeń. 

| Wycena (bez gwarancji): 2 000 zł net net 

 

Zobacz przykładową kartę aplikacji 

Dodanie aplikacji do katalogu 

https://www.dobreprogramy.pl/Viber,Program,Windows,41180.html


| nazwa programu / aplikacji / gry, 

| logo programu / aplikacji / gry, 

| wersja programu, 

| wersja językowa, dostępne wersje 
językowe, 

| rodzaj platformy systemowej 
(Windows, Mac, Android, iOS), 

| rodzaj systemu operacyjnego (w 
przypadku Windows to np. 
7,8,10), 

| rodzaj licencji (bezpłatna z 
wyłączeniem zastosowań 
komercyjnych, testowa trial, 
testowa shareware, demo), 

| link do bezpośredniego pobrania 

programu np. plik .exe (jeśli 
Windows wskazanie wersji 32/64 
bit linków), 

| link do zakupu programu, 

| opis programu - bez ograniczeń 
ilości znaków, 

| sugerowana kategoria programu 
w katalogu na DobreProgramy, 

| nazwa producenta,  

| link do strony producenta, 

| screenshot z najnowszej wersji 
(minimum 5 grafik). 

 

 

Specyfikacja 
 

Materiały które dostarcza klient: 



 
Ankieta sponsorowana  



Klientom, którym zależy na wyeksponowaniu swoich 
produktów, rzetelnym opisie i wpisaniu się 
w potrzeby użytkownika proponujemy Ankietę 
sponsorowaną. 

W skład świadczeń wchodzą:   
2 artykuły natywne - osadzenie ankiety, infografika 
i branding (screening, baner górny mobile). 

| Pierwszy artkuł: zostaje osadzona ankieta Google 
Forms w oprawie z kolorem serwisu. 

| Drugi artykuł: publikujemy podsumowanie ankiety 
w postaci infografiki, tekstu redakcyjnego i 
opcjonalnie boksów CDC. Jest również możliwość 
screeningu na treści. 

 

 

Ankieta sponsorowana 



Jak to działa: 

| PIERWSZY ARTYKUŁ: Pytamy czytelników np.  
o cechy idealnego laptopa/smartfona/aparatu dla 
studenta. Użytkownicy oddają głos w ankiecie.  
Przykładowa realizacja: TUTAJ 

| DRUGI ARTYKUŁ: Publikujemy podsumowanie  
i  infografikę, dodajemy też głos redakcji Dobre 
Programy. Wybieramy produkty z oferty klienta, 
które najlepiej wpisują się w te cechy. Opcjonalnie 
pokazujemy konkretny produkt klienta, który 
wpisuje się w oczekiwania czytelników. 
Przykładowa realizacja: TUTAJ 

 

Założenia 

https://www.dobreprogramy.pl/Jaki-notebook-dla-studenta-Pomozcie-wybrac-parametry-my-przygotujemy-podsumowanie,News,101595.html
https://www.dobreprogramy.pl/Wybieramy-najlepszy-laptop-dla-studenta.-Podsumowanie-ankiety-i-propozycje-redakcji,News,101809.html?preview=34ffc602


Artykuły natywne będą promowane na: 

| Stronie Głównej WP 

| Stronie Głównej serwisu dobreprogramy 

| Profilu facebookowym serwisu dobreprogramy* 

 

Gwarancja odpowiedzi w ankiecie: minimum 500 

Zasięg na artykule podsumowującym: 10 000 UU 

Wycena: 26 000 zł net net 

 

Promocja i wycena 

*Zajawki na Facebooku są oznaczone jako post sponsorowany, profil klienta oznaczony jest jako sponsor. 



Miejsca ekspozycji artykułów 

Strona Główna  dobreprogramy Strona Główna WP 



 
Artykuł aktywacyjny* 

*Tylko dla nowych klientów czyli takich, którzy nie wydawali na content przez ostatnie 12 miesięcy w żadnym 
obszarze WP.  Do użytku wewnętrznego. 
 



| Artykuły natywne  pisane są przez redakcję natywną 

| Klient przy treściach natywnych zostanie oznaczony jako 
„Partner …”.  

| Oznaczenie partnera umieścimy również przy zajawce 
redakcyjnej (partner materiału: „nazwa Klienta”) 

| Artykuł może zawierać jeden link kierujący do jego strony 
www.* 

| Każdy artykuł będzie promowany z wykorzystaniem 
powierzchni redakcyjnych serwisu, na Stronie Głównej 
dobreprogramy oraz w social mediach.**  

| Po zakończeniu emisji artykuł zostaje w domenie redakcyjnej 
bez ograniczenia czasowego. 

 

Założenia artykułu aktywacyjnego 

*W artykułach natywnych mogą być zamieszczane tylko linki z atrybutem 
no follow.  

**Zajawki na Facebooku są oznaczone jako post sponsorowany, profil 
klienta oznaczony jest jako sponsor. 

 



Artykuł aktywacyjny będzie promowany na: 

| Stronie Głównej serwisu dobreprogramy 

| Profilu facebookowym serwisu dobreprogramy* 

| Po okresie promocji artykuł może zostać w archiwum 
serwisu bez ograniczeń czasowych  

 

Estymowany zasięg: 5 000 UU 

Wycena: 5 000 zł net net 

 

Promocja i wycena 

*Zajawki na Facebooku są oznaczone jako post sponsorowany, profil klienta oznaczony jest jako sponsor. 



Miejsca ekspozycji artykułu 

Strona Główna  dobreprogramy Strona artykułowa 



Zapraszamy do 
współpracy 


