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jak zostać 
wydawcą  
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MOJE MEDIA:  
• bo… content marketing, 

• panujemy nad treścią, 

• panujemy nad otoczeniem treści, 

• to inwestycja. 
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Jestem wydawcą - co to znaczy i po co? 
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Bycie wydawcą - inwestycja 
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WYZWANIA: 
• zespół – redaktor naczelny to minimum, 

• pomysł na treści (korelacja z usługami), 

• strona internetowa z odpowiednimi 
mechanizmami, 

• czas i środki na promocje, 

• odpowiedzialność prawna, 

• cierpliwość. 

Bycie wydawcą - inwestycja 
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Redaktor naczelny to najtrudniejszy wybór! 



 

? 
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forma – treść 
         reklama – obiektywizm 
  atrakcyjność – praktyczność 

Dylematy redaktora naczelnego: 



PRAWO PRASOWE: 
• Art. 7. 2. W rozumieniu ustawy:  

Prasa oznacza publikacje periodyczne,  
które nie tworzą zamkniętej, jednorodnej 
całości, ukazujące się nie rzadziej niż raz 
do roku… za pomocą druku, wizji, fonii  
lub innej techniki rozpowszechniania. 

• Art. 20. 1. Wydawanie dziennika lub czasopisma 
wymaga rejestracji w sądzie wojewódzkim 
właściwym miejscowo dla siedziby wydawcy, 
zwanym dalej organem rejestracyjnym.  

43-300 Bielsko-Biała, ul. Legionów 26/28, tel. 33 470 30 48,  redakcja@whitepress.pl  



43-300 Bielsko-Biała, ul. Legionów 26/28, tel. 33 470 30 48,  redakcja@whitepress.pl  

Content Marketing – Case Study II 

Jak zostaliśmy ważnym wydawcą w branży marketingowej  



https://www.whitepress.pl/baza-wiedzy 

 

 
 

 

CELE BEZPOŚREDNIE: 
• zbieranie leadów (rejestracji), 

• zwiększenie eksperckiej świadomości marki, 

• edukacja klientów, 

• wpływ na rynek SEO i CM. 

CELE POŚREDNIE: 
• zwiększenie ruchu branżowego na stronie, 

• tworzenie bazy email, 

• mocny profil w social media i grupa FB,  

• wzmocnienie pozycji SEO całej domeny. 
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Baza wiedzy - WhitePress 
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ZAŁOŻENIE: 
• jedyna forma promocji marki i produktów, 

• budżet miesięczny 2000 zł (razem z e-PR), 

• jeden artykuł na tydzień, 

• wielu redaktorów, 

• wsparcia  e-PR, własna domeny ->SEO, 

• wysoka jakość merytoryczna i wizualna (long-form), 

• integracja z social media + duża aktywność w grupach, 

• szeroka tematyka wokoło: content marketing, SEO,  
social media, bycie wydawcą, zagadnienia prawne,  
e-PR, SEM, copywriting, reklama natywna, 

• nie spamujemy bazy mailowej, brak ukrytych przekazów, jesteśmy obiektywni. 
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Baza wiedzy - WhitePress 
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FUNKCJE I CECHY MODUŁU PUBLIKACJI TREŚCI 
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FUNKCJE I CECHY MODUŁU PUBLIKACJI TREŚCI 

Stopka artykułu 

Pop-up 

Menu ogólnodostępne 



43-300 Bielsko-Biała, ul. Legionów 26/28, tel. 33 470 30 48,  redakcja@whitepress.pl  

Proces publikacji  
 

 

analiza -> 1. 

działania z partnerami 

działania public relations + dystrybucja (WhitePress), 

czasami marketing szeptany (bez ściemy), 

promocja treści w social media (FB), 

staranna publikacja treści + optymalizacja SEO, 

korekta przez dwie osoby, 

opracowanie treści, 

poszukiwanie autora, 

ustalania tematyki, 
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Analiza efektów  
 

 Aktualny ruch na stronie internetowej 
• 20 000 UU użytkowników 

• 50 000 sesji 

• 41% ruchu organic, zrównoważone kanały pozyskiwania ruchu 

Źródła ruchu (kanały)                                Ostatnie 30 dni 
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Analiza efektów  
 

 Ruch na stronie internetowej 2014.01-2015.12 
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Analiza efektów  
 

 FanPage - polubienia 2014.01-2015.12 
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Analiza efektów  
 

 Najpopularniejsze treści 
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Analiza efektów  
 

 TOP 10 – przykładowe frazy Google.pl 

content marketing, marketing treści, infografika, 

infografiki, e-pr, artykuły sponsorowane, artykuły 

eksperckie, marketing szeptany, optymalizacja seo, 

optymalizacja strony, pozycjonowanie strony, 

pozycjonowanie w google, pozycjonowanie stron 

google, pozycjonowanie www, reklama natywna, 

analiza konkurencji, pozycjonowanie lokalne 
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Analiza efektów  
 

 Przykładowe pozyskane linki – czyli SEO 

agh.edu.pl, sprawnymarketin.pl, mambiznes.pl, 

mamstartup.pl, nf.pl, interia.pl, web.gov.pl, evigo.pl, 

komercyjnie.com, brief.pl, ekomercyjnie.pl, 

admonkey.pl, mediarun.pl, e-biznes.pl, wp.pl, 

gazetapraca.pl, socialpress.pl, wynagrodzenia.pl, 

lex.pl, newsline.pl, parp.gov.pl, like-a-geek.pl, 

di.com.pl, devagroup.pl, epr.pl, antyweb.pl 
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Analiza efektów  
 

 Baza email – newsletter ze zgodą na przetwarzenie 
Ponad 5500 aktywnych adresów 
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Analiza efektów  
 

 Widoczność w Google – Semstorm 
 

Analiza roku 2015 – WhitePress.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wskaźnik ruchu: 
Nowy Marketing: 5498, Marketing przy kawie: 2930, Brief: 5493, Sprawny: 7493, WhitePress: 10987  
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Analiza efektów  
 

 Najważniejsze: rejestracje w systemie. 
Ponad 5300 rejestracji, ponad 2000 aktywnych. 



Content Marketing 
to inwestycja a nie 

przepalanie budżetów. 
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Dziękuję za uwagę! 
Paweł Strykowski pawel@whitepress.pl  


