
           Заробляйте з WhitePress®

     У співпраці з WhitePress® 
   Видавці заробили понад  € 4 000 000 

у 2019 році
    

                Пропозиція для Видавців



 Наша історія

WhitePress®

Як заробляти з нами   

Як працює платформа



WhitePress®

НАША ІСТОРІЯ



WhitePress® – що це?

WhitePress® – це платформа з поширення контенту

Головна особливість платформи – це автоматизована 
публікація статей.
На сьогодні ми вже об’єднали понад 3000 рекламодавців із 
9300 видавцями. Ми гарантуємо нашим клієнтам широкий 
вибір ресурсів для публікації статей за привабливими 
цінами. 
Вибір, замовлення й публікація – усі ці процеси повністю 
автоматизовані та є зручними для користувачів, що сприяє 
ефективному просуванню їхнього контенту.

WhitePress® – це маркетплейс публікацій для Видавців і Рекламодавців 



Понад 6000 
задоволених клієнтів

Понад  150 000 
опублікованих статей 

у 2019 році

12 годин
середня тривалість 

здійснення грошового 
переказу

До 99% 
задоволених видавців

10 замовлень
середня кількість замовлень 

для видавця щомісяця

Понад 200
нових рекламодавців 

щомісяця

WhitePress® → лідер на ринку Польщі



Наш бренд і міжнародний доступ

● Можливість користуватися локальними послугами WhitePress®

● Доступ до іноземних клієнтів і видавців



З нами співпрацюють 
понад 9300 медіа-ресурсів



Рекламодавці / Компанії



Рекламодавці / Видавці



Партнери



ЯК ЗАРОБЛЯТИ З 
WhitePress®?



Ви пропонуєте 
розміщення статті на 

своєму веб-сайті

Рекламодавець
переглядає вашу

пропозицію

Рекламодавець 
замовляє публікацію 

статті

Ви виконуєте 
замовлення та 

отримуєте гроші 

Потрібно лише 5 хвилин, щоб розпочати 
заробляти з WhitePress®

КРОК 1 КРОК  2 КРОК 3 КРОК 4



Тип медіа-ресурсу
Трафік UU 

(унікальних 
користувачів)

Середній дохід на місяць 
в євро  (без ПДВ)

Загальнонаціональний тематичний портал, що працює виключно 
з високоякісними матеріалами 2,6 млн UU € 2500

Локальний портал про місто (близько 180 тис. мешканців), який містить 
багато пропозицій щодо розміщення контенту 200 тис. UU € 400

Дитячий портал – лише одна стандартна пропозиція 600 тис. UU  € 900

Портал формату Horizontal Premium із багатьма тематичними 
ресурсами, різноманітними пропозиціями та привабливими цінами >10 млн UU € 9000

Різнотематичний інформаційний веб-сайт із доволі привабливою  
ціною публікації 50 тис. UU € 550

Спеціалізований бізнес-ресурс із привабливою пропозицією 5 тис. UU € 500

Впливовий інформаційний бізнес-ресурс із вигідною пропозицією, до 
якої входить  просування контенту 1 млн UU € 3000

Приклади доходів наших видавців у Польщі



ЯК ПРАЦЮЄ
ПЛАТФОРМА? 



Платформа WhitePress® 2.0



Саме ви визначаєте умови публікації, ціну, 
вимоги та спосіб її просування

Ви можете додати багато 
пропозицій, а також обрати  

опцію додаткового просування 
статті

Ви можете вказати,
чи ви самостійно 

писатимете статтю

1.



Ви можете докладно 
описати редакційні 

вимоги



А також технічні 
вимоги



Ви можете відмовитись від публікації, 
якщо вона вас не влаштовує

відмовитись від 
публікації без 
жодних наслідківпопросити змінити

 текст

опублікувати 
готову статтю

2.



Грошові перекази: один робочий день від моменту 
надсилання рахунку-фактури

Якщо ви фізична особа, 
завантажте рахунок 

Якщо ви 
підприємець, додайте 

рахунок-фактуру

3.



WhitePress® дбає про всі формальності

Ми шукаємо нових
клієнтів і готуємо

для них пропозиції

Проводимо для 
клієнтів

навчання основ 
контент-маркетингу

Проводимо 
розрахунок із 

клієнтом і стежимо за 
дотриманням 

термінів

Ми надаємо звіти – 
видавці не повинні

надсилати 
статистичних даних

4.



Унікальний високоякісний контент

Весь контент переглядається 
редакцією WhitePress®, а 

унікальність статей
 рекламодавців перевіряється 

за допомогою сервісу 
антиплагіату CopyScape 

5.



Платформа не потребує встановлення плагінів
і додаткового програмного забезпечення

Ви можете 
скопіювати текст 

до MS Word

Ви можете швидко 
завантажити 

статті у форматі 
HTML

6.



Платформа використовується для комунікації 
з клієнтом

Ви можете легко 
скопіювати код 

відстеження

Ви можете легко 
завантажити

додатки

7.

Видавець 
самостійно 

завантажує та 
публікує статті



Артур Тадеуш 
Латошевіч

Head of CIS Business Development

artur.latosiewicz@whitepress.com.ua

tel. +380 66 176 3184

Маркіян 
Оліярник

Platform Manager

markiyan.oliyarnyk@whitepress.com.ua

tel. +380 98 528 3359

Олена Дальська-
Латошевіч

Head of PR and Communications

alena.dalska@whitepress.com.ua

tel. +380 67 458 2909

Запрошуємо 
до співпраці!

whitepress.com.ua

ГОТОВІ ПИСАТИ СВОЇ ІСТОРІЇ
РАЗОМ ІЗ НАМИ?

https://www.whitepress.com.ua/#
https://www.whitepress.com.ua/#
https://www.whitepress.com.ua/#

