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wortal plastech

wor tal plastech.pl został zbudowany tak, aby spełniał potrzeby biznesowe i informacyjne firm z branży tworzyw sztucznych i 

opakowań. dlatego wyróżniliśmy w ser wisie następujące działy:

1
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o wortALu

StrukturA wortALu

Katalog Firm
to największa baza informacji 

o firmach branży

wiadomości
codzienne aktualności branżowe z kraju

i ze świata oraz relacje wideo z wydarzeń

Plastechopedia
unikalny słownik pojęć branżowych

Publikacje
pozycje wydawnicze, które powinny znaleźć się

w biblioteczce każdego przetwórcy tworzyw

oferty B2B
dynamiczna giełda
aktualnych ofert biznesowych

targi i wydarzenia
wydarzenia branżowe, w których
naprawdę warto uczestniczyć

Forum
miejsce wymiany doświadczeń i wzajemnej
pomocy w zakresie pts.

Ceny tworzyw
trendy rynkowe opracowywane od lat 
dzięki współpracy z czołowymi
dostawcami surowców

Plastech.pl  to wor tal internetowy dla firm z sektora tworzyw sztucznych 

i opakowań. najświeższe informacje, katalog firm, dynamiczna  giełda 

ofer t biznesowych, aktualne ceny tworzyw sztucznych oraz forum 

branżowe - to wszystko czyni nas najbardziej rozpoznawalnym na 

r ynku por talem dla sektora tworzyw sztucznych, o dużym i chętnie 

wykorzystywanym potencjale marketingowym.

od ponad 14 lat z powodzeniem ułatwiamy uczestnikom r ynku 

nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych, dostarczając usługi 

dokładnie dopasowane do ich potrzeb.

często spotykamy się z pytaniem: dlaczego wor tal a nie por tal? słowo 

wor tal oznacza por tal wer tykalny, publikujący informacje dotyczące 

jednej dziedziny, tematycznie zbliżone do siebie. i właśnie taki jest 

wor tal Plastech.pl,  skupiamy się tylko na zagadnieniach związanych z 

branżą tworzyw sztucznych i opakowań.
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StatyStyKi

14 lat 

najczęściej strony wor talu Plastech.pl  odwiedzają prezesi, właściciele i dyrektorzy (~32%) firm zajmujących się produkcją 

wyrobów z tworzyw sztucznych (~45%). poniżej prezentujemy szczegóły dotyczące użytkowników zarejestrowanych w plastech.pl. 

3
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PLAStech w LiczbAch

ProfiL odwiedzAjących, czyLi kto NAS odwiedzA

P o N A d

Prezes, właściciel, dyrektor
32,47%

Pracownik działu marketingu
4%

dyrektor zarządzający
3,69%

kierownik niższego szczebla
2,82%

Pozostali 22.57%

Niezależny przedsiębiorca
12,47%

Specjalista
10,32%

Szef działu
6,45% Pracownik działu sprzedaży 

5,21%

7,3 tys. 
zarejestrowanych firm

2,5 tys.
aktywnych ofer t biznesowych

18,9 tys.  
zarejestrowanych użytkowników

9,7 tys.
opublikowanych wiadomości

Najpopularniejszy serwis internetowy
dla branży tworzyw sztucznych w Polsce! 

na rynku
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StatyStyKi

odwiedzAjący  - zAiNtereSowANie ProduktAmi

odwiedzAjący - Sektory PrzemySłu

50             40               30               20               10                0

50             40               30               20               10                0

recykling i odpady 48,83%

opakowania 27,76%

maszyny i urządzenia do tworzyw sztucznych i gumy 39,81%

handel / dystrybucja 27,65%

produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych 46,01%

surowce, środki pomocnicze 35,02%

usługi 22,36%

opakowania i materiały opakowaniowe 30,34%

inne 19,35%

usługi dla przemysłu tworzyw sztucznych i opakowań 28,44%

budowa maszyn 12,12%

elektrotechnika, elektronika 9,76%

wyroby gotowe 25,04%

przemysł chemiczny 12,09%

produkcja wyrobów z gumy 9,21%

formy i narzędzia 20,59%

przemysł motoryzacyjny 11,23%

przemysł farmaceutyczny 6,68%

półprodukty, części techniczne 18,48%

przemysł spożywczy 9,99%

uniwersytet / wyższa szkoła techniczna 3,98%

maszyny i urządzenia pakujące 16,66%

przemysł budowlany 9,79%
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Media plan 2016

5 kALeNdArz PubLikAcji

Maj CzerwieC liPieC SierPień

2016
Rec ykling

StyCzeń / luty

recykling materiałów kompozytowych
Gospodarka o obiegu zamkniętym w ue
maszyny do recyklingu

I / II

T woRz y wa szTuczne

Maj / CzerwieC

Nowatorskie tworzywa o wysokich właściwościach
Przetwórcy tworzyw sztucznych w Polsce
targi Plastpol 2016

V / VI

Masz yny

wrzeSień / PaździerniK

innowacje w maszynach do przetwórstwa 
tworzyw sztucznych i gumy
maszyny pakujące
targi taropak, Symas i  k 2016

IX / X

guMa

liPieC / SierPień

Światowy rynek surowców do produkcji kauczuku
Przetwórcy gumy w Polsce

VII / VIII

koMpoz y T y

liStoPad / grudzień

materiały kompozytowe w przemyśle samochodowym
targi kompozyt-expo 2016

XI / XII

opakowania

MarzeC / KwieCień III / IV

znakowanie i zabezpieczanie opakowań
maszyny do produkcji opakowań
targi warsaw Pack i Packaging innovations 2016
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kompleksowa prezentacja produktów i usług
wyróżnienie spośród konkurencji

znalezienie nowych kontaktów handlowych
utrwalenie wizerunku i logo firmy

wsparcie dla handlowców
zintensyfikowanie sprzedaży

współczesny r ynek cechuje duża konkurencyjność. mówi się 
przecież często, że konkurencja nie śpi. konsumenci korzystając 
z możliwości, jakie daj im internet, mogą dziś w prosty sposób 
dotrzeć do ofer t wielu firm i wybierają  często propozycje nie 
tyle nawet najkorzystniejsze, co najlepiej widoczne w sieci. 

dlatego codziennie dokładamy starań, aby wor tal  Plastech.pl
i  treści w nim prezentowane, można było jak najłatwiej znaleźć. 
dzięki temu promocja firmy w naszym ser wisie to dla państwa: 

6 rekLAmA w PLAStech.PL - dLAczeGo wArto?

wortal Plastech.pl jest dostępny on-line 24 h/dobę przez 
cały rok, dlatego łatwo nas znaleźć.

Już teraz zapraszamy do zapoznania się z naszą ofer tą  reklamową 
na rok 2016. na kolejnych stronach znajdą państwo informacje 
dotyczące form promocji firmy, dostępnych  w naszym ser wisie.

oFerta reklamowa
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.katalog firm wor talu Plastech.pl to jeden z fundamentów 
naszego ser wisu. w katalogu znajduje się obecnie ponad
7 tysięcy firm z branży i liczba ta regularnie wzrasta.

katalog firm został podzielony na kategorie branżowe i jest 
wyposażony w wyszukiwarkę. dzięki temu użytkownicy 
poszukujący konkretnych rozwiązań mogą w prosty sposób 
dotrzeć do wielu firm.

prezentacje w katalogu różnią się nie tylko wyglądem, ale 
również dodatkowymi korzyściami takimi jak dostęp do giełdy 
ogłoszeń czy wyższa pozycja w wynikach wyszukiwania. 

wszystkie wpisy w naszym katalogu są dostosowane do 
urządzeń mobilnych. w zależności od państwa potrzeb 
proponujemy następujące rodzaje prezentacji w naszym 
katalogu:

BizneS PreMiuM

dane teleadresowe

opis działalności

mapa z lokalizacją

formularz kontaktowy

możliwość dodawania bezpłatnych ogłoszeń b2b

możliwość dodawania bezpłatnych ofert pracy

aktywny odnośnik do strony www firmy

logo przy prezentacji firmy

prezentacja w kategoriach odpowiadających
profilowi działalności

logo przy ofertach b2b

zdjęcia w prezentacji firmy

rotacyjna prezentacja logo na stronie głównej

Galeria zdjęć i video z wydarzeń branżowych

przygotowanie prezentacji przez redakcję

pozycja w katalogu firm, ofertach b2b
i wynikach wyszukiwania

publikacja wiadomości prasowych

indywidualna prezentacja firmy bez reklam

responsywna strona www

pełne statystyki odwiedzin

abonament roczny za 1 wersję językową (pl lub en)

abonament roczny za 2 wersje językowe (pl + en)

do 300 znaków

do 5

1 5

202

6

1 strona 10 stron

bez limitu bez limitu

10

0,00 zł 399,00 zł 1199,00 zł
1799,00 zł599,00 zł0,00 zł

PrezeNtAcjA w kAtALoGu firm

BizneS Start BizneS PluS BizneS PreMiuMmożLiwoŚci PAkietów

oFerta reklamowa
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oFerta reklamowa

dział ofer ty b2b (business to business) utworzyliśmy z myślą o 

firmach chcących aktywnie promować swoje produkty i usługi. 

Jest to unikalne miejsce w branży, gdzie sprzedający spotykają 

się z kupującymi on-line. to właśnie tutaj mogą państwo 

w prosty sposób dotrzeć do osób szukających konkretnych 

rozwiązań. dział ofer ty b2b podzieliliśmy na przejrzyste 

kategorie, aby swoje ogłoszenia mogły dodawać firmy 

oferujące tworzywa sztuczne, maszyny i urządzenia, wyroby 

gotowe, czy też świadczące usługi.

dla użytkowników ser wisu przygotowaliśmy specjalne filtr y 

ułatwiające wyszukiwanie produktów według różnorodnych 

parametrów. osoby poszukujące informacji nie muszą się 

logować, aby w prosty sposób dotrzeć do danych kontaktowych 

wszystkich ogłoszeniodawców.

ofer ty mogą dodawać tylko użytkownicy posiadający firmę 

zarejestrowaną w naszym katalogu, dzięki czemu wykluczamy 

możliwość dodawania ofer t przez przypadkowe osoby. 

Jeżeli zależy państwu na czasie (a przecież czas to pieniądz), to 

polecamy możliwość skorzystania z opcji wyróżnienia swojej 

biznesowej ofer ty. wyróżnienie polega na wyeksponowaniu 

państwa ofer ty na stronie głównej wor talu, dzięki czemu 

dotrze ona do jeszcze większej liczby zainteresowanych.

oprócz tego państwa ofer ta zostanie dołączona do naszego 

cotygodniowego newslettera i dostarczona do ponad 13 tys. 

odbiorców.

na r ynku pracy wciąż przybywa nowych specjalistów. dlatego 

w wor talu Plastech.pl  utworzyliśmy dział praca, w któr ym 

mogą znaleźć oni interesujące ofer ty pracy. Jest to również 

dobre miejsce dla firm poszukujących pracowników. mogą 

państwo teraz - także bezpłatnie - dodawać swoje ofer ty pracy, 

a już za niewielką opłatą wyróżnić je na stronach wor talu, aby 

dotrzeć do jak największej grupy osób zainteresowanych, a 

jednocześnie znających specyfikę branży.

w pakiecie jeszcze taniej!
Jeżeli chcieliby państwo zamieścić większą liczbę ofer t 

wyróżnionych, to prosimy o kontakt. przygotujemy wówczas 

dostosowany do państwa potrzeb pakiet ofer t wyróżnionych 

do wykorzystania w dogodnym czasie.

1 tydzień

2 tygodnie

3 tygodnie

4 tygodnie

8 tygodni

12 tygodni

2 tygodnie

4 tygodnie

75 zł

139 zł

195 zł

239 zł

439 zł

599 zł

119 zł

199 zł

okreS emiSji

okreS emiSji

ceNA Netto

ceNA Netto

oferty b2b

oferty wyróżNioNe

oferty PrAcy
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oFerta reklamowa

na stronach wor talu Plastech.pl  zadbaliśmy o to, aby firmy 

dbające o swój wizerunek lub chcące wyeksponować swoją 

unikalną ofer tę, miały swoje miejsce, które przykuje uwagę 

potencjalnych klientów. taką rolę  spełniają baner y reklamowe. 

dlatego udostępniliśmy w naszym ser wisie kilka lokalizacji, 

które skutecznie ściągną wzrok użytkowników wor talu na 

państwa reklamy. 

baner y wyświetlamy z częstotliwością co 3 lub 6 odsłonę w 

wybranych przez państwa miejscach w dziale tematycznym 

zgodnym z ofer tą państwa firmy. dzięki temu reklama dotrze 

do właściwej grupy odbiorców. ceny kampanii banerowych 

uzależnione są również od okresu emisji reklamy. promujemy 

długoterminową współpracę, w trakcie której mogą państwo 

liczyć na specjalne upusty. nie muszą się państwo mar twić 

o przygotowanie projektu banera, bo tym już zajmie się nasz 

dział graficzny (bez dodatkowych opłat!).

     *do wyboru są następujące działy tematyczne: tworzywa sztuczne, maszyny, opakowania, recykling. 

   **ceny dotyczą emisji banera w systemie co 6 odsłonę. w przypadku emisji co 3 odsłonę dopłata +100%. 

***w opcji wideboard istnieje możliwość ekspansywnych form reklamy (po najechaniu kursorem myszy      

reklama rozwija się). dopłata wynosi +50%.

rodzAj bANerA 
miejScA emiSji* StroNA GłówNA

+1 dziAł temAtyczNy
StroNA GłówNA

+2 dziAły temAtyczNe
StroNA GłówNA

+3 dziAły temAtyczNe cAły SerwiS

ceNA Netto w PLN zA 1 m-c emiSji bANerA**

rekLAmA bANerowA

WIDEBOARD

ButtOn #1

navi
Box

BAnnER #1

wideboard*** (1160x150 px)

button #1 (290x96 px)

button #2 (290x96 px)

button #3 (290x96 px)

banner #1 (850x96 px) 

banner #2 (850x96 px) 

Navibox (290x260 px)
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fLyfooter
to reklama w formie banera o wymiarach 1160x150px 

umieszczonego w dolnej części strony. pomimo przewijania 

strony pozostaje tr wale przyklejona do dolnej części ekranu. 

użytkownik zobaczy reklamę tylko przy pier wszym wejściu 

na stronę danego dnia. cena wynosi 1250 PLN netto  / 1 

tydzień emisji.

wAtermArk
to statyczna reklama umieszczona w formie tła strony 

widoczna w całym ser wisie. doskonale wpływa na 

rozpoznawalność marki wśród potencjalnych klientów. cena 

wynosi 1250 PLN netto / 10 dni emisji.

toP LAyer
to reklama w formie banera o wymiarach max. 750x400px 

umieszczonego na przezroczystej warstwie przykr ywającej 

całą powierzchnię strony. reklama pojawia się po otwarciu 

strony i znika po 15 s. użytkownik zobaczy reklamę tylko 

przy pier wszym wejściu na stronę danego dnia. cena wynosi 

1500 PLN netto  / 1 tydzień emisji.

ScroLLer
to reklama w formie przewijającego się paska o wysokości 

do 30px umieszczonego w dolnej części strony. cena wynosi 

1000 PLN netto  / tydzień emisji w systemie co 6 odsłonę.

w
A
t
e
r
m
A
r
k

w
A
t
e
r
m
A
r
k

ScroLLer              ScroLLer              ScroLLer

to
P LAyer

fLyfooter
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Art ykuł SPoNSorowANy
Jeżeli chcą państwo poinformować użytkowników 

wor talu Plastech.pl  o nowościach produktowych lub 

technologicznych w państwa firmie albo po prostu 

przedstawić im ofer tę swojej firmy, to wystarczy 

nadesłać do nas tekst i zdjęcia, a my zredagujemy i 

zamieścimy te informacje w formie ar tykułu na stronie 

głównej wor talu plastech.pl. dodatkowo o państwa 

ar tykule poinformujemy ponad 13 tys. subskr ybentów 

naszego newslettera.

cena wynosi 999 PLN netto  / 1 tydzień emisji.

rekLAmA w Ne wSLet terze
każdego tygodnia przygotowujemy i wysyłamy do ponad 

13 tys. subskr ybentów newsletter z najważniejszymi 

informacjami z branży. istnieje możliwość dołączenia do 

newslettera państwa reklamy w formie banera w cenie 

299 PLN netto  / 1 wysyłkę.

PArtNer wortALu PLAStech.PL
ta ekskluzywna forma reklamy polega na 

wyeksponowaniu logo państwa firmy z aktywnym 

linkiem na wszystkich stronach lub w wybranym dziale 

tematycznym wor talu Plastech.pl

e-mAiLiNG rekLAmowy
ten elektroniczny list reklamowy umożliwi państwu 

błyskawiczne dotarcie do maksymalnie dużej liczby 

zarejestrowanych użytkowników wor talu plastech.pl 

mogących czekać właśnie na ofer tę państwa firmy.

aktualnie w naszej bazie mamy zarejestrowanych ponad 

18,9 tys. odbiorców. cena za przygotowanie i wysyłkę 

e-mailingu do wszystkich wynosi 1399 PLN netto.

istnieje również możliwość skierowania e-mailingu 

do konkretnej grupy odbiorców (wg kr yteriów 

zainteresowania produktami lub reprezentowanej 

branży). wówczas cenę ustalamy indywidualnie.

SPoNSor hASłA w PLAStechoPedii
plastechopedia to słownik branży tworzyw sztucznych, 

w któr ym prezentujemy definicje ponad 1000 haseł. teraz 

mogą państwo skorzystać z niepowtarzalnej okazji, aby 

użytkownicy szukający informacji na temat konkretnego 

produktu identyfikowali go z państwa firmą. przy opisie 

hasła może pojawić się logo państwa firmy z linkiem do 

strony internetowej. dzięki temu dane słowo zacznie być 

utożsamiane z państwa marką.

cena za roczną reklamę przy wybranym haśle wynosi 

699 PLN netto.

iNNe formy rekLAmy
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+48 530 20 66 66

ul. Relaksowa 4,    87-100 ToruńPlastech.pl
+48 56 622 90 37
+48 56 658 15 11email: info@plastech.pl

KontaKt

redAktor NAczeLNy

Paweł Wiśniewski

rekLAmA

PubLikAc je PrASowe

Michał Krajkowski
mk@plastech.pl

ul. relaksowa 4
87-100 toruń, polska

tel.: +48 56 658 15 11
fax.: +48 56 658 15 10

www.plastech.pl

wor tal Plastech  to dzisiaj najpopularniejsza platforma 

biznesowa, która od ponad 14 lat z powodzeniem łączy i 

pomaga firmom z branży tworzyw sztucznych i opakowań w 

promocji swoich produktów i usług. ze swojej strony możemy 

zapewnić państwa, że wciąż dokładamy wszelkich starań nad 

ulepszaniem ser wisu i jego popular yzacji. dlatego mamy 

nadzieję, że zaufają państwo naszemu doświadczeniu i dołączą 

do grona naszych zadowolonych klientów.

koNtAkt z NAmi

PLAStech.biz
Jeżeli poszukują państwo kontaktów handlowych poza 

granicami polski, zapraszamy do korzystania z anglojęzycznego 

odpowiednika wor talu plastech.pl, któr y znajduje się 

pod adresem www.Plastech.biz.  dzięki współpracy z 

organizatorami międzynarodowych targów branżowych, ser wis 

plastech.biz jest widoczny na całym świecie. znajdą tu państwo 

kontrahentów m.in. z niemiec, wielkiej br ytanii, francji, włoch, 

por tugalii,  nor wegii, a także z usa, chin czy indii.

funkcjonalność i formy promocji w ser wisie plastech.biz są 

identyczne jak w wor talu plastech.pl. zatem znajdą państwo 

tam aktualności ze świata tworzyw sztucznych i opakowań, a 

także katalog firm i giełdę ofer t biznesowych. dla ułatwienia 

mogą państwo też logować się do ser wisu korzystając z 

dotychczasowych danych użytkownika wor talu plastech.pl.

Radosław Rymanowski
rr@plastech.pl

tel. +48 530 20 66 66

Krzysztof Tarasiewicz
kt@plastech.pl

tel. +48 530 70 40 50
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