
Projekt MdM
Media dla MiŚOT



Dlaczego MiŚOT?

Jedna z kilku stale rozwijających się gałęzi polskiej 
gospodarki. Rosnąca wartość rynku MiŚOT idzie w parze 

z rozwojem technologicznym i innowacją.

Branża posiadająca dostęp do instrumentów 
finansowych wspierających inwestycje. Operatorzy 

mają dostęp do preferencyjnych pożyczek 
szerokopasmowych dofinansowanych ze środków 

państwowych.



Dlaczego MiŚOT?

W Rejestrze Przedsiębiorców 
Telekomunikacyjnych jest ok. 3 tys. 

aktywnych przedsiębiorców 
telekomunikacyjnych. MiŚOT 

stanowią w tym gronie ponad 90% 
firm, a swoim zasięgiem obejmują 

blisko 30% stacjonarnego rynku 
dostępu do internetu, co stanowi 

drugą siłę po Orange.



➢ MdM oferuje szeroką i kompleksową usługę działań marketingowych oraz 
gwarantuje dotarcie do managerów i osób decydujących o zakupach u MiŚOT. 
Oferujemy między innymi:

■ display,
■ content marketing,
■ e-mail marketing,
■ social selling,
■ event marketing i inne dedykowane akcje sprzedażowe.

Dlaczego MdM?



➢ MdM skupia większość najważniejszych mediów, z których MiŚOT czerpią informacje z branży:
■ ICT Professional - jedyny magazyn branży MiŚOT (drukowany i dostępny online),
■ ISP Forum - najpopularniejsze forum polskich operatorów,
■ serwisy www: ictprofessional.pl / epix.net.pl  
■ FB fanpage: ICT Professional, EPIX, MiŚOT, ... 
■ newslettery: tygodniowy MiŚOT PING + newslettery dedykowane do wybranych grup
■ … wkrótce kolejne media.

➢ MdM jest organizatorem największych konferencji branży MiŚOT, do udziału w których także 
zapraszamy.

➢ Media w MdM są poczytne i opiniotwórcze.

Dlaczego MdM?

http://www.ictprofessional.pl


➢ Bannery i artykuły sponsorowane w serwisach www na www.ictprofessional.pl z 
promocją na Facebooku. 

Serwis internetowy www.ictprofessional.pl to miejsce publikacji bieżących informacji i komunikatów dla MiŚOT. Portal 
posiada obecnie 200-300 unikalnych użytkowników dziennie, identyfikowanych jako osoby z branży. Dodatkowo, komunikaty 
prasowe z tych serwisów publikowane są na FB.com/ICTProfessionalMagazine (ok. 7 tys. fanów).

Działanie promocyjne Cena usługi w kwocie netto

Banner na stronie www – duży (728×90) 9 999,- zł / rok
2 999,- zł / kwartał

Banner na stronie www – mały (300×90) 1 999,- zł / rok
599,- zł / kwartał

Artykuł sponsorowany na stronie www + 
zapowiedź w social mediach

499,- zł / za emisję
(istnieje możliwość płatnego promowania 

postu w social mediach do wybranych grup)

1.  Działania marketingowe B2B online

http://www.ictprofessional.pl
http://www.ictprofessional.pl


➢ Działania promocyjne na ISP Forum

Działanie promocyjne Cena usługi w kwocie netto

Rotacyjny banner na stronie głównej i 
pozostałych na forum (1200x144)

15 000,- zł / rok
* w przypadku wyłączności w zakresie oferty + 5000,- zł

Wpis (wątek) sponsorowany na forum 
głównym (przypięty przez 1 tydzień)

2 000,- zł za wpis
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ISP Forum, to największe 
forum polskich 

operatorów prowadzone 
przez i dla MiŚOT-ów. 

Forum spełnia rolę 
wymiany informacji 

pomiędzy uczestnikami - 
przedstawicielami 

operatorów 
telekomunikacyjnych, w 

zdecydowanej większości 
właścicielami i 

managerami firm oraz 
administratorami sieci. 

1670 
użytkowników

884 
unikalnych 
operatorów 

zarejestrowanych 
w RPT

Google analytics / miesiąc

1300 
użytkowników

15 tys. sesji

154 tys. odsłon

średni czas trwania 
jednej sesji: 

10 min.



➢ Subfora na ISP Forum

Oprócz powyższych aktywności na forum, zachęcamy do współtworzenia z nami subforum na platformie. Takie 
działanie ma na celu uproszczenie MiŚOT-om komunikacji z dostawcami rozwiązań, natomiast vendorom umożliwienie 
zbierania feedbacku z rynku, nt. swoich produktów. Proponujemy trzy poziomy współpracy.

Działanie Cena usługi w kwocie netto

Subforum dostawcy służące do wymiany 
doświadczeń między użytkownikami a 

producentami nt. produktów, ich wdrażania, 
użytkowania i serwisowania.

Usługa darmowa. Oczekujemy od partnera 
zaangażowania eksperckiego. W tej wersji 

obowiązuje całkowity zakaz promocji i 
sprzedaży towarów i usług na forum.

Subforum j.w. z opcją marketingu i aktywnej 
sprzedaży. 

500,- / mc (umowa na 12 m-cy) za 
promowanie jednej marki + 100,- / mc za 

promocję każdej kolejnej marki.

Subforum j.w. bez limitu promowanych 
marek produktów

1000,- / mc (umowa na 12 m-cy)
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Warianty oferty

Subfora eksperckie 
na ISP Forum

Wersja

 Darmowa Płatna 500+ Płatna 1000

Opłata miesięczna netto: 0,- 400,- + (n x 100,-)* 1000,-

Okres obowiązywania zlecenia: 12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy
Możliwość prowadzenia na forum 

działalności marketingowej i handlowej:
NIE TAK TAK

Ilość marek możliwych do promowania: n.d. 0 < n* < 6 nieograniczona
Maksymalna ilość reprezentantów 

ekspertów na forum:
3 5 10

Obowiązek odpowiadania na zapytania 
forumowiczów:

bezwzględny TAK TAK

Ustalenie nazwy i opisu Subforum 
eksperckiego:

TAK TAK TAK

Możliwość moderowania subforum: TAK TAK TAK
Zamawianie powiadomień o odpowiedziach i 

nowych wątkach:
TAK TAK TAK

Oglądanie załączników: TAK TAK TAK
Wysyłanie załączników: TAK TAK TAK

Zakładanie i obsługa ankiet: NIE TAK TAK
Możliwość wysyłania prywatnych 

wiadomości do forumowiczów:
NIE TAK TAK

Możliwość masowego wysyłania 
wiadomości prywatnych:

NIE NIE NIE

* n - liczba promowanych marek w ramach 
subforum



Działanie promocyjne Cena usługi w kwocie netto

Jednorazowa wysyłka do obu baz 
mailingowych

1000,- zł / wysyłkę

Długoterminowa współpraca ceny do uzgodnienia

➢ e-mail marketing do środowiska MiŚOT
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Open Rate

30%

Subskrybentów

3000

CTR

4%

Oferujemy Państwu wysyłkę newsletterów do naszych baz operatorów. Obecnie jest to 
MiŚOT Ping do ok. 3000 adresów e-mail firm zarejestrowanych w projekcie EPIX 

należącego do klastra e-Południe oraz subskrybentów branżowego magazynu ICT 
Professional. Bazy są wyselekcjonowane, a skuteczność, w zależności od treści przekazu, 

sięga 30% jeśli chodzi o OR i 4% CTR.



ICT Professional to 
poczytny i opiniotwórczy magazyn, 

dedykowany branży MiŚOT. Dystrybuowany w 
wersji drukowanej do subskrybentów i na 

prawie wszystkich konferencjach branżowych 
+ w wersji elektronicznej do bazy MiŚOT. 

2. Promocja w magazynie  “ICT Professional”



Działanie promocyjne Cena usługi w kwocie netto

Artykuł sponsorowany - pierwsza strona 
(każda następna)

1499,- zł (899,- zł)

Karta produktowa (cała strona) 899,- zł

Reklama graficzna - cała strona wewnątrz 
magazynu

2999,- zł

Reklama graficzna na 1/2 strony | 1/3 strony 
wewnątrz magazynu

1999,- zł | 1499,- zł

Reklama graficzna - okładka II i II 3999,- zł

Reklama graficzna - okładka IV 5999,- zł

Reklama na okładce I ustalana indywidualnie

Zapowiedź artykułu na pierwszej okładce 
wraz z logotypem marki

999,- zł

Oferta działań promocyjnych w “ICT Professional”



Współpraca ekspercka

Jeśli chcesz dołączyć do grona autorów - specjalistów, skontaktuj się 
z nami w celu ustalenia szczegółów. 

Podziel się swoją wiedzą i promuj się, wspólnie budując z nami bazę 
wiedzy MiŚOT. 



➢ MdM MAX (zastępuje “ICT dla MiŚOT”) - rekomendowany pakiet dotarcia do MiŚOT

Oferta specjalna dla firm partnerskich oferujących swoje towary lub usługi dla MiŚOT w dedykowanej promocji lub w jakikolwiek inny sposób 
wspierających środowisko MiŚOT np. sponsorując MiŚOT Meeting. Oferta “MdM dla MiŚOT” to gwarancja najszerszego dotarcia do 
środowiska oraz wiarygodność oferty potwierdzona rzetelnością opiniotwórczych mediów środowiska MiŚOT.

Działanie promocyjne Cena usługi w kwocie netto

Opis świadczenia:
- artykuł nt. produktu/usługi na MiŚOT-owych stronach 

www,
- ten sam artykuł w magazynie ICT Professional na 1 

stronę,
- zapowiedź artykułu na pierwszej okładce wraz z 

logotypem,
- karta produktowa w magazynie,
- promocja artykułu na MiŚOT-owych profilach na FB,
- wpis promujący artykuł na ISP Forum,
- mały banner na stronie ictprofessional.pl przez 3 

miesiące
- dwukrotny komunikat w newsletterze do subskrybentów 

ICT Professional i do członków klastra.

Łączna wartość świadczeń: 8495,-

Cena w pakiecie: tylko 3999,-

Istnieje możliwość zamiany świadczeń, np. reklama zamiast 
artykułu, itp. Szczegóły do ustalenia.

3. Pakiety, rabaty i oferty specjalne



➢ Rabat 60% - na ostatnią reklamę przy zamówieniu z góry 4 publikacji w magazynie “ICT 
Professional”.

Magazyn “ICT Professional” jest kwartalnikiem. Zamawiając dowolne działania promujące Wasze 
produkty z góry na cały rok, oprócz atrakcyjnych rabatów, otrzymujecie gwarancję dotarcia 
z przekazem na wszystkie branżowe eventy, którym patronujemy, a na których magazyn jest dystrybuowany. 
Wśród nich: Zjazdy MiŚOT, Konferencje KIKE, Konferencje PIKE, PLNOG, IT Future Expo, Media Forum, 
Konferencje Technik Szerokopasmowych i inne. 

➢ Każdy zamówiony newsletter wspieramy dodatkowo promocją na www i FB (ważne do 
odwołania).

➢ Oferta specjalna publikacji promocji dla MiŚOT w ramach strony EPIX

Dostawcom sprzętu i usług, którzy w porozumieniu z reprezentantami MiŚOT przygotowują ofertę 
promocyjną skierowaną tylko do MiŚOT oferujemy dodatkowe świadczenia informacyjne na temat promocji. 

3. Pakiety, rabaty i oferty specjalne



Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 

tel.: +48 602 495 064 

e-mail: marlena@ictprofessional.pl

Oferta ważna do odwołania, nie licząc krótszych terminów ważności, jak wyżej.


