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e-korepetycje.net to: 

 Największy polski serwis ogłoszeniowy, skupiający uczniów, korepetytorów 

i nauczycieli. 

 Ponad 147 tys. unikalnych użytkowników (dane z 12.2017 r.). 

 Ponad 2,41 mln odsłon miesięcznie (śr. miesięczna liczba PV w 1 poł. 2017 r.). 

 Ponad 143 tys. ogłoszeń w serwisie (dane z 12.2017 r.). 

 Baza czynnych i zaangażowanych użytkowników. 

 Wyselekcjonowana grupa odbiorców Twojego przekazu. 
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Jakie masz możliwości dotarcia do swoich klientów w serwisie 

e-korepetycje.net?  

 Reklama bannerowa w największym 

serwisie skupiającym korepetytorów, 

uczniów oraz nauczycieli. 

 Graficzna  prezentacja Twojej oferty. 

 Możliwość wyboru odbiorców reklamy –

targetowanie według przedmiotu i/lub 

lokalizacji (województwo, miasto).  

Możesz np. dotrzeć do swoich klientów 

tylko w danym mieście. 
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Jaka jest cena inwestycji w reklamę w serwisie e-korepetycje.net? 

 

W ramach jednej kampanii możesz wybrać od 5 000 do 100 000 odsłon 

swojej reklamy. Jeśli potrzebujesz innej liczby odsłon skontaktuj się 

z nami, wówczas ustalimy dla Ciebie specjalną niestandardową ofertę. 

  

Wybór dodatkowej opcji targetowania kampanii podwyższa cenę o 20%.  

Powyższe ceny zawierają podatek VAT (ceny brutto). 

Płatności za kampanię reklamową są obsługiwane przez PayU – Płatności Online.  
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Jak precyzyjnie skierujesz kampanię do swoich klientów? 

Jeśli chcesz dotrzeć do konkretnej grupy odbiorców, możesz wybrać opcję 

dodatkową, czyli targetowanie reklamy. Selekcji dokonasz według dwóch 

kategorii (przedmiot, lokalizacja) i wielu parametrów w każdej z nich. Jeśli 

wybierzesz tylko targetowanie według lokalizacji, cena Twojej kampanii wzrośnie o 

20%. Jeśli dołożysz do tego targetowanie według przedmiotu, wzrośnie o dodatkowe 

20%. Możesz wskazać maksymalnie 12 różnych lokalizacji i 12 różnych przedmiotów. 

Dzięki temu zyskujesz przekaz reklamowy kierowany do ściśle wyselekcjonowanych 

odbiorców, którzy są Twoją grupą docelową. 
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Co zyskujesz zlecając kampanię w serwisie e-korepetycje.net? 

Doskonałą powierzchnię do promocji swoich usług. 

Emisję przekazu w specjalistycznym serwisie, w otoczeniu edukacyjnych 
treści.  
 

Dotarcie do uczniów i studentów aktywnie poszukujących ofert nauczania. 

Trafienie z przekazem do zawodowo czynnych korepetytorów. 

Atrakcyjne opcje targetowania reklam (wg lokalizacji i przedmiotu). 

 
 
Przejrzyste rozliczanie za ilość wyświetleń. 

Samodzielny wybór parametrów do kampanii. 

Intuicyjny panel z Twoimi zleceniami i statystykami.  
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Chcesz uzyskać więcej informacji?  

Napisz do nas na adres kampanie@e-korepetycje.net  

Lub zadzwoń: 513-640-633  

 


