
  



  

SklepyInfo to konsumencki portal
informacyjny dotyczący punktów
sprzedaży na terenie całego kraju

SklepyInfo to konsumencki portal
informacyjny dotyczący punktów
sprzedaży na terenie całego kraju

Dzięki interaktywnej stronie internetowej oraz aplikacji mobilnej 
pomagamy klientom dotrzeć do najbliższych sklepów oraz zapoznać 
się z ich ofertą

Dzięki interaktywnej stronie internetowej oraz aplikacji mobilnej 
pomagamy klientom dotrzeć do najbliższych sklepów oraz zapoznać 
się z ich ofertą



  

Dzięki temu budujemy rozpoznawalność 
sklepów w ich dzielnicach oraz czerpiemy 
korzyści z ruchu turystycznego

Dzięki temu budujemy rozpoznawalność 
sklepów w ich dzielnicach oraz czerpiemy 
korzyści z ruchu turystycznego

Używając geolokalizacji doprowadzamy 
klientów do sklepów w ich okolicy

Używając geolokalizacji doprowadzamy 
klientów do sklepów w ich okolicy



  

Mapy automatycznie wyznaczają drogę: 
samochodem, rowerem lub pieszo
Mapy automatycznie wyznaczają drogę: 
samochodem, rowerem lub pieszo

Nasz lokalizator obejmuje całą PolskęNasz lokalizator obejmuje całą Polskę

Przycisk „wyślij do GPS” pozwala na 
wyeksportowanie drogi do preferowanej 
aplikacji GPS

Przycisk „wyślij do GPS” pozwala na 
wyeksportowanie drogi do preferowanej 
aplikacji GPS



  

1. Użytkownik wyszukuje promocje 
 na dany artykuł lub kategorię

1. Użytkownik wyszukuje promocje 
 na dany artykuł lub kategorię

Jak to działa?Jak to działa?

2. Usługa ustala lokalizację
    i wyświetla promocje wokół   
    użytkownika

2. Usługa ustala lokalizację
    i wyświetla promocje wokół   
    użytkownika

3. Po kliknięciu w sklep lub promocję, aplikacja doprowadza 
    klienta do lokalizacji
3. Po kliknięciu w sklep lub promocję, aplikacja doprowadza 
    klienta do lokalizacji



  

Z automatycznymi mapami wyznaczającymi trasę, 
godzinami otwarcia, dokładnym adresem i Twoją 
ofertą, klienci sami dotrą do Twojego sklepu

Z automatycznymi mapami wyznaczającymi trasę, 
godzinami otwarcia, dokładnym adresem i Twoją 
ofertą, klienci sami dotrą do Twojego sklepu



  

Natomiast Twoje oferty zawsze trafią do
klientów przy końcu lejka sprzedażowego
Natomiast Twoje oferty zawsze trafią do
klientów przy końcu lejka sprzedażowego



  

Twoja promocja zostanie zapamiętanaTwoja promocja zostanie zapamiętana

Nasza aplikacja posiada 
funkcję zapamiętywania 
ulubionych sklepów
i promocji

Nasza aplikacja posiada 
funkcję zapamiętywania 
ulubionych sklepów
i promocji

Ponadto funkcja łatwego sharingu pozwoli klientom na 
szybkie dzielenie się informacją o Twoim sklepie z innymi

Ponadto funkcja łatwego sharingu pozwoli klientom na 
szybkie dzielenie się informacją o Twoim sklepie z innymi



  

Korzystaj z przygranicznego ruchu 
handlowego oraz klientów z zagranicy

Korzystaj z przygranicznego ruchu 
handlowego oraz klientów z zagranicy

Nasza strona i aplikacja obsługuje język polski, rosyjski i angielski, 
udostępniając informacje o Twoim sklepie i ofercie klientom 
przyjezdnym

Nasza strona i aplikacja obsługuje język polski, rosyjski i angielski, 
udostępniając informacje o Twoim sklepie i ofercie klientom 
przyjezdnym



  

 Czy wiesz, że oferujemy darmowy SEO? Czy wiesz, że oferujemy darmowy SEO?

  ✔  Dzięki generowanym sitemapom, przyjaznej strukturze kodu 
     oraz automatycznemu tłumaczeniu treści na języki obce, 
     informacje o Twoim sklepie oraz Twoja oferta jest automatycznie 
      dodawana i pozycjonowana w popularnych wyszukiwarkach 
     takich jak Google, Bing czy Yandex 

  ✔  Dzięki generowanym sitemapom, przyjaznej strukturze kodu 
     oraz automatycznemu tłumaczeniu treści na języki obce, 
     informacje o Twoim sklepie oraz Twoja oferta jest automatycznie 
      dodawana i pozycjonowana w popularnych wyszukiwarkach 
     takich jak Google, Bing czy Yandex 

  ✔  Klienci z zagranicy wyszukujący sklepy i promocje
     z łatwością znajdą Twoją ofertę w ich ojczystym języku

  ✔  Klienci z zagranicy wyszukujący sklepy i promocje
     z łatwością znajdą Twoją ofertę w ich ojczystym języku



  

Dane o promocjach można 
hurtowo importować przy użyciu 
pliku XLS (Excel)

Dane o promocjach można 
hurtowo importować przy użyciu 
pliku XLS (Excel)



  

Ponadto otrzymasz statystyki
i raporty dotyczące Twojego sklepu
i ofert w czasie rzeczywistym

Ponadto otrzymasz statystyki
i raporty dotyczące Twojego sklepu
i ofert w czasie rzeczywistym



  

Nasza baza to ponad 70 tysięcy 
sklepów na terenie całego kraju
Nasza baza to ponad 70 tysięcy 
sklepów na terenie całego kraju

Sprawdź, czy Twój sklep już widnieje
w serwisie lub dodaj swoją lokalizację
i korzystaj ze zwiększonego ruchu

Sprawdź, czy Twój sklep już widnieje
w serwisie lub dodaj swoją lokalizację
i korzystaj ze zwiększonego ruchu

Ta liczba codziennie rośnieTa liczba codziennie rośnie



  

Dodawanie sklepów do portalu 
SklepyInfo jest zupełnie bezpłatne
Dodawanie sklepów do portalu 
SklepyInfo jest zupełnie bezpłatne

Dodatkowo korzystaj 
z jednej darmowej promocji 
w każdym miesiącu

Dodatkowo korzystaj 
z jednej darmowej promocji 
w każdym miesiącu



  

O promocję Twojego sklepu i oferty zadbamy myO promocję Twojego sklepu i oferty zadbamy my



  

 ✔  Nasza aplikacja automatycznie wyświetli dane o Twoim 
    sklepie i promocji użytkownikom

 ✔  Nasza aplikacja automatycznie wyświetli dane o Twoim 
    sklepie i promocji użytkownikom

 ✔  Nasze serwery automatycznie stworzą stronę o Twoim 
    sklepie na naszym portalu i dodadzą informacje do 
     wyszukiwarek takich jak Google, Bing czy Yandex

 ✔  Nasze serwery automatycznie stworzą stronę o Twoim 
    sklepie na naszym portalu i dodadzą informacje do 
     wyszukiwarek takich jak Google, Bing czy Yandex

 ✔  W rezultacie szybko zaistniejesz w Internecie,
     a Twoja oferta będzie łatwa do znalezienia

 ✔  W rezultacie szybko zaistniejesz w Internecie,
     a Twoja oferta będzie łatwa do znalezienia



  

Czasami jedna promocja w miesiącu to za małoCzasami jedna promocja w miesiącu to za mało

  ✔  Dlatego oferujemy prosty i przejrzysty cennik usług  ✔  Dlatego oferujemy prosty i przejrzysty cennik usług



  

 Formalności zredukowaliśmy do minimum Formalności zredukowaliśmy do minimum

 ✔  Dodanie dodatkowej oferty to tylko 5zł 
     za ofertę w danej lokalizacji

 ✔  Dodanie dodatkowej oferty to tylko 5zł 
     za ofertę w danej lokalizacji

 ✔  Proste rozliczenie „pay-as-you-use” ✔  Proste rozliczenie „pay-as-you-use” Zobacz, jak to działa! 🡺

Zobacz, jak to działa! 🡺

 ✔  1 oferta za darmo w każdym miesiącu ✔  1 oferta za darmo w każdym miesiącu

https://sklepyinfo.pl/strona/korzysci-dla-sklepow
https://sklepyinfo.pl/strona/korzysci-dla-sklepow


  

 SklepyInfo działa na prostej zasadzie pay-as-you-use SklepyInfo działa na prostej zasadzie pay-as-you-use

 ✔  Płacisz tylko za usługę, z której korzystasz ✔  Płacisz tylko za usługę, z której korzystasz

To wszystko ☺To wszystko ☺

 ✔  Usługi płatne nie są auto-odnawialne (zero niespodzianek) ✔  Usługi płatne nie są auto-odnawialne (zero niespodzianek)

 ✔  Nie pobieramy dodatkowych opłat ani prowizji ✔  Nie pobieramy dodatkowych opłat ani prowizji



  

 ✔  Publikując dane o swoim sklepie na naszej platformie zyskujesz  
     darmową promocję w Internecie i aplikacji mobilnej 

 ✔  Publikując dane o swoim sklepie na naszej platformie zyskujesz  
     darmową promocję w Internecie i aplikacji mobilnej 

 ✔  Publikując swoje oferty nie ponosisz dużych nakładów 
     finansowych i nie zobowiązujesz się do długofalowej współpracy 

 ✔  Publikując swoje oferty nie ponosisz dużych nakładów 
     finansowych i nie zobowiązujesz się do długofalowej współpracy 

Korzyści są ewidentneKorzyści są ewidentne



  

Skorzystaj z naszej platformy 
już teraz i załóż konto
Skorzystaj z naszej platformy 
już teraz i załóż konto

Jeżeli masz dodatkowe pytania, 
zapraszamy do działu 
„FAQ Przedsiębiorców”

Jeżeli masz dodatkowe pytania, 
zapraszamy do działu 
„FAQ Przedsiębiorców”

Ponadto jesteśmy do Twojej dyspozycjiPonadto jesteśmy do Twojej dyspozycji

https://sklepyinfo.pl/strona/faq-przedsiebiorcow
https://sklepyinfo.pl/strona/faq-przedsiebiorcow
https://sklepyinfo.pl/kontakt
https://sklepyinfo.pl/kontakt
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https://sklepyinfo.pl/strona/korzysci-dla-sklepow
https://sklepyinfo.pl/strona/aplikacja-mobilna
https://sklepyinfo.pl/strona/korzysci-dla-uzytkownikow
https://sklepyinfo.pl/strona/cennik
https://sklepyinfo.pl/strona/faq-przedsiebiorcow
https://sklepyinfo.pl/kontakt


  

Dziękujemy za to, że zapoznałeś się z naszą prezentacjąDziękujemy za to, że zapoznałeś się z naszą prezentacją

Wierzymy, że innowacyjne usługi są kluczem do sukcesuWierzymy, że innowacyjne usługi są kluczem do sukcesu

Mamy nadzieję na owocną współpracęMamy nadzieję na owocną współpracę



  

 
 +48 536 670 885 | hello@sklepyinfo.pl 


