
Tu sprzedasz swoją inwestycję.



Co wyróżnia 
InvestMap?

11 lat na rynku

Dotarcie do użytkownika zainteresowanego konkretną
inwestycją – również poprzez Remarketing+
(bezkonkurencyjne wobec zwykłego remarketingu)

Jeden z najbardziej opiniotwórczych portali
związanych z nieruchomościami

11 lat na rynku 

Zakwalifikowany przez Google News jako rzetelny portal
informacyjny obok czołowych portali jak Puls Biznesu czy
Rzeczpospolita.



Promocja inwestycji
F O R M Y  S T A N D A R D O W E



Fotorelacje Wykonanie 40 zdjęć z ziemi
lub lotu ptaka 

Obróbka cyfrowa zdjęć

Przekazanie bezterminowej licencji
w zakresie wykorzystania 
i modyfikowania

netto1200 zł



Artykuł
sponsorowany 

Publikacja artykułu z gwarancją pojawienia
się na stronie głównej (publikacja
identyczna jak redakcyjna)

Gwarancja wyświetlania na stronie
głównej przez 3 dni

netto900 zł

netto+500 zł

Gwarancja wyświetlania na stronie
głównej przez 7 dni

netto+1200 zł

Przygotowanie artykułu przez
redakcję investmap.pl

netto350 zł

Link pozycjonujący do follow w cenie

Udostępnienie artykułu na FB investMap.pl
Wrocław

netto150 zł



Prezentacja
inwestycji

Wprowadzenie inwestycji do bazy netto0zł

Wprowadzenie i aktualizacja ogłoszeń

Lead zawierający dane kontaktowe do
klienta zainteresowanego kupnem
nieruchomości prezentowanej w
ogłoszeniu

netto0zł

netto90zł



Premiowane  
miejsce na stronie  
głównej

Wyróżnienie inwestycji na stronie głównej

Publikacja logo dewelopera oraz wybranej
wizualizacji inwestycji

Rozliczenie efektywnościowe 
za ilość przekierowań do inwestycji 
w ramach portalu investmap.pl 

nettoklik: 2,50 zł

Przekierowanie użytkowników
investmap.pl bezpośrednio do witryny
dewelopera 

nettoklik: 3,50 zł



Reklama
banerowa

Billboard 970x300

Halfpage 300x600  

Billboard 970x300 na wyłączność

Waga banerow max 100kB, format jpg/png, minimalne zamówienie tydzień emisji

nettoklik: 3,50 zł

nettomiesiąc: 7900 zł

nettoklik: 3 zł

nettoklik: 3 zł

nettoklik: 3 zł

Rectangle 300x250 

Billboard 750x100



Prowadzenie konta
dla dewelopera kreacja i publikacja dwóch wpisów tygodniowo, kreacja

wydarzeń dla organizowanych dni otwartych i innych
akcji, opieka managera profilu, promocja postów oraz
prowadzenie kampanii FB Ads

kreacja i publikacja trzech wpisów tygodniowo, kreacja
wydarzeń dla organizowanych dni otwartych i innych akcji,
opieka managera profilu, animacja fanów, odpowiedzi na
pytania, autorskie fotorelacje, udostępnienie posta na
profilu investmap.pl, promocja postów oraz prowadzenie
kampanii FB Ads  

Promocja postów i kampanie wymagają dodatkowego budżetu na kliki

P A K I E T  P R E M I U M

netto2000

netto3900

P A K I E T  P O D S T A W O W Y



Promocja inwestycji
F O R M Y   N I E S T A N D A R D O W E



Remarketing+ - jak to działa?

1

Potencjalny klient zainteresowany
kupnem mieszkania trafia na Twoją 
lub konkurencyjną ofertę  
w investmap.pl

2 3

My zapamiętujemy tego
użytkownika dla Ciebie do
sprofilowanej kampanii
reklamowej

Użytkownik przeglądając inne
portale internetowe natrafia w nich
na reklamy Twojej inwestycji,  
którą był zainteresowany.



Proces zakupowy w przypadku nieruchomości trwa nawet do 180 dni 
Zatem użytkownik, który na początku zajrzał na naszą inwestycję może
po jakimś czasie o niej zapomnieć – Remarketing+ przypomni mu o niej.

Remarketing+ - dlaczego jest skuteczny?

Zmodyfikowaliśmy system zewnętrznego Remarketingu poszerzając go
o możliwość dotarcia do konkretnego klienta – zainteresowanego daną
inwestycją, w danej lokalizacji, a nie tylko ogólnie nieruchomościami jak
w wypadku tradycyjnego Remarketingu. 

Nie wyświetlamy reklam niezainteresowanym użytkownikom 
– nie marnujemy budżetu reklamowego

Zewnętrzny remarketing jeszcze nigdy nie był tak skuteczny 



Wyświetlanie reklam użytkownikom
wcześniej odwiedzającym dany portal

TRADYCYJNY REMARKETING ZEWNĘTRZNY REMARKETING+

Remarketing+ -  przewaga nad agencjami

Tylko w stosunku do kliknięć  
uzyskanych z danej strony

Pokrycie w 100%

Target - Lokalizacja treści 
Możliwość wyświetlania reklam
użytkownikom zainteresowanych
konkretnymi treściami (inwestycjami)

Nieprecyzyjne dopasowanie oparte  
o adresy URL a nie faktyczną treść strony. 

TAK – zaawansowane, oparte  
o algorytm analizy treści.  

Panel precyzowania ustawień  
grupy docelowej

Brak od strony wydawcy AdWords, Analytics, FaceBook 
+ 
Autorski panel Investmap

Ograniczone zasoby do wcześniejszego
wyświetlania reklam.

Brak ograniczeń - 100% pokrycia.

W oparciu o prowadzone przez nas kampanie reklamowe wynika, że przełożenie na sprzedaż jest od 65% do 230% wyższe  
niż przy tradycyjnych kampaniach remarketingu zewnętrznego – stosując te same kreacje reklamowe.



Remarketing+ - jak mierzymy skuteczność

Skuteczność tej formy reklamy jest możliwa do weryfikacji.

założony na potrzeby kampanii (koszt. Ok. 50-100 zł miesięcznie) 
- będziemy mieli pewność, że gdy ktoś zadzwoni,  
będzie to efekt kampanii Remarketing+

Dedykowany numer telefonu

który dostarczy nam wiedzę o bezwzględnej liczbie użytkowników
pozyskanych dzięki reklamie

System śledządzy Google Analytics

zliczamy zapytania ze strony w formie mailowej

Formularz kontaktowy sprzężony z Google Analytics



Mimo, że jedno kliknięcie kosztuje ok. 7 zł,  
czyli teoretycznie dość drogo, to w perspektywie 
pozyskania klienta – jest to jedna z najtańszych form
reklamowych. Innymi słowy każda zainwestowana złotówka  
w Remarketing+ przynosi najlepszy zwrot z inwestycji.

Przykładowy pakiet testowy – deweloper dysponuje
własnymi banerami, które będą użyte w kampanii.

Cookies / kody remarketingowe 2000 0,80 zł 1600 zł

Reklamy remarketingowe FB 400 5,50 zł 2200 zł

Reklamy remarketingowe
Google AdWords 

400 7 zł 2800 zł

6600 zł

USŁUGA ILOŚĆ CENA JEDN. ŁĄCZNIE

Remarketing+ - ile kosztuje?



Wiadomość sponsorowana przez 3 dni na stronie głównej 1400 zł

9000 zł

USŁUGA OFERTA NETTO

P A K I E T   S T A R T

Wprowadzenie inwestycji do bazy investmap.pl wraz z ogłoszeniami 0 zł

1 miejsce przez 30 dni wśród inwestycji promowanych na stronie głównej InvestMap 3500 zł

Kampania banerowa 1000 gwarantowanych kliknięć 3500 zł

Wszystkie miejsca związane promowaną inwestycją (z wyjątkiem strony głównej) 
będą podpięte pod kody remarketingowe z gwarancją min. 2000 zebranych cookies 1600 zł 

Cennikowo, po rabatach:

7900 złW ofercie Dobry start:



Wiadomość sponsorowana przez 7 dni na stronie głównej 2100 zł

14200 zł

USŁUGA OFERTA NETTO

P A K I E T   P R O

Wprowadzenie inwestycji do bazy investmap.pl wraz z ogłoszeniami 0 zł

1 miejsce przez 30 dni wśród inwestycji promowanych na stronie głównej InvestMap 3500 zł

Kampania banerowa 1000 gwarantowanych kliknięć 3500 zł

Wszystkie miejsca związane promowaną inwestycją (z wyjątkiem strony głównej) 
będą podpięte pod kody remarketingowe z gwarancją min. 2000 zebranych cookies   1600 zł 

Cennikowo, po rabatach:

9900 złW ofercie Dobry start:

Przeprowadzona na podstawie zebranych 2000 cookies kampania remarketingowa w ilości 500 kliknięć 3500 zł



ZAUFALI  NAM MIĘDZY INNYMI


