
1

Zarabiaj
z WhitePress®

Wydawcy w 2020 roku zarobili
w platformie ponad 12 mln zł
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Jesteśmy liderem w Polsce i Europie Wschodniej

Ponad

5 000

Zadowolonych 
klientów

Ponad

130 000
Średnio

12 h

Ponad

200
Średnio

10

Opublikowanych 
artykułów

Czas realizacji 
przelewu

Nowych reklamodawców 
co miesiąc

Zamówień miesięcznie 
u jednego wydawcy
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Współpracuje z nami ponad 18 800 portali
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Przykładowe zarobki naszych wydawców

Ogólnopolski portal tematyczny – przyjmuje tylko 
artykuły wysokiej jakości

Lokalny serwis miejski – około 180 tys. mieszkańców, 
wiele ofert z promocją treści

Serwis poświęcony wnętrzom – tylko jedna
standardowa oferta

Horyzontalny serwis Premium – wiele serwisów 
tematycznych, różnorodna oferta, atrakcyjne ceny

Specjalistyczny serwis biznesowy – atrakcyjna oferta

Serwis opiniotwórczy informacyjno-biznesowy – bardzo 
dobra oferta zawierająca promocję treści

36 000 UU 2 000 zł

> 1 000 000 UU 50 000 zł

> 1 000 000 UU 15 000 zł

> 300 000 UU 4 000 zł

310 000 UU 5 000 zł

> 1 000 000 UU 11 000 zł

Wydawca Popularność serwisu
Średni miesięczny 

przychód netto
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1 2 3 4

Zainwestuj 5 minut i zarabiaj

Dodajesz ofertę 
publikacji artykułów

Reklamodawcy
przeglądają Twoje 

oferty

Reklamodawcy
zamawiają 
publikację

Realizujesz 
zlecenia i zarabiasz
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6 zalet współpracy
z WhitePress®
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Ty ustalasz warunki publikacji,
cenę, wymagania i sposób promocji1
Możesz dodać wiele ofert
i oznaczyć, czy artykuł będzie 
dodatkowo promowany

Zdecyduj, czy sam 
przygotujesz treść artykułu
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Ty ustalasz warunki publikacji,
cenę, wymagania i sposób promocji1
Szczegółowo określ swoje 
wymagania redakcyjne
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Ty ustalasz warunki publikacji,
cenę, wymagania i sposób promocji1

Możesz też sprecyzować 
swoje wymogi techniczne
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Możesz zrezygnować z publikacji, jeśli
nie odpowiada ona Twoim oczekiwaniom2

W prosty sposób opublikuj 
gotowy artykuł

Poproś o poprawę treści Zrezygnuj z publikacji 
bez konsekwencji
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Przelew środków do 1 dnia
roboczego od przesłania faktury3

Prosty i czytelny formularz 
wypłaty środków

Generowanie rachunku 
dla osób fizycznych 
jednym kliknięciem
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Wszystkie formalności po stronie WhitePress®

Szukamy nowych klientów
i przygotowujemy dla

nich oferty

Edukujemy klientów 
o zaletach content

marketingu

Samodzielnie 
przygotowujemy 

raporty dla klientów

Rozliczamy się z klientem
i pilnujemy dotrzymywania 

terminów

4
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Wysokiej jakości
unikalne treści5

Wszystkie treści są 
weryfikowane przez 
redakcję WhitePress®, a 
unikalność artykułów 
reklamodawców sprawdzana 
jest w systemie plagiatowym 
CopyScape.
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Bez instalacji i prac programistycznych6

Wygodne 
pobieranie treści
w formacie HTML

Platforma służy do sprawnej komunikacji z klientem – wydawca samemu, w 
wygodny sposób pobiera i publikuje artykuły.

Możliwość 
skopiowania treści 
do MS Word
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Bez instalacji i prac programistycznych6

Łatwe kopiowanie 
kodu śledzenia

Szybki import 
załączników
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