
Jeżeli szukacie kontaktów, klientów, partnerów biznesowych z terenów wschodniej i 
zachodniej Europy jak i z Polski, to mamy dla Państwa idealną ofertę. Nasza firma 
zajmuje się prezentacją internetową rozmaitych podmiotów gospodarczych, firm i 
gospodarstw rolnych w Internecie cyrylicznym, europejskim, azjatyckim oraz polskim. 
Wykonujemy responsywne prezentacje internetowe na samodzielnych subdomenach 
branżowych. Nasze portale odwiedza dziennie kilka tysięcy zainteresowanych 
biznesmenów, producentów, hurtowników z całej Europy. 
 
Proponujemy wykonanie w pełni responsywnej prezentacji internetowej Państwa 
firmy z emisją w Internecie cyrylicznym i europejskim na samodzielnych domenach z 
pełną ich optymalizacją i tłumaczeniem na języki:  

 
www.nazwafirmy.polfirms.ru  (wersja językowa rosyjska emitowana na serwerze w 
Rosji) 
www.nazwafirmy.polfirms.com.ua  (wersja językowa ukraińska emitowana na 
serwerze w Ukrainie) 
www.nazwafirmy.polfirms.by  (wersja językowa białoruska emitowana na serwerze w 
Białorusi) 
www.nazwafirmy.polfirms.kz  (wersja językowa kazachska emitowana na serwerze w 
Kazachstanie) 
www.nazwafirmy.polfirms.pl  (wersja językowa polska emitowana na serwerze w 
Polsce) 
 
Materiały do wykonania prezentacji za Państwa zgodą pobieramy z polskiej strony 
internetowej, tak przygotowany projekt autoryzujemy, po autoryzacji wykonujemy 
wskazane tłumaczenia i pozostałe czynności przedstawione w ofercie, a w ramach 
emisji prezentacji:  
 
- Założymy na każdej z emitowanej prezentacji widżety linkujące do portali 
społecznościowych: www.facebook.com, www.plus.google.com, www.vkontakte.ru, 
www.pinterest.com, www.twitter.com  
 
- Utworzymy i wyemitujemy stronę w domenie sites.google.com podłączoną do 
prezentacji Państwa firmy (przykład https://sites.google.com/view/tannery-poland  
 
- Dokonamy wpisu w katalogach naszych portali z umieszczeniem informacji o firmie 
na poczytnych miejscach 
www.polish.ru, www.polfirms.ru, www.polfirms.com.ua, 
www.polfirms.com,  www.polfirms.eu,  www.polfirms.by,  www.polfirms.kz,   
 
- Dokonamy wpisu do naszych portali społecznościowych z umieszczeniem 
informacji o firmie 
www.twitter.com/polfirmsPL 
www.facebook.com/polfirms.PL   
 
- Wygenerujemy kod Google Analytics, który umieścimy na każdej prezentacji by 
móc śledzić ruch odwiedzin na emitowanych stronach  
 
- Prezentacja weźmie udział w ratingu portalu www.top.mail.ru,  
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- Zweryfikujemy i zaindeksujemy emitowane prezentacje w wyszukiwarkach: Yandex, 
Mail, Google, Bing, Rambler.  
 
- Koszt tak wykonanej prezentacji to kwota 600 netto na okres pierwszego roku 
emisji. Każdy kolejny rok emisji kosztuje 200.  
 
Jeżeli chcieliby Państwo skierować tą prezentację do odbiorców z Europy zachodniej 
czyli wyemitowanie jej na domenach w wersjach językowych: 

 
www.nazwafirmy.polfirms.com (wersja językowa angielska) 
www.nazwafirmy.polfirms.eu (wersja językowa niemiecka) 
www.nazwafirmy.polfirms.lt (wersja językowa litewska) 
www.nazwafirmy.polfirms.ro (wersja językowa rumuńska) 
www.nazwafirmy.polfirms.biz (do wyboru jedna z wersji językowej: słowacka, 
węgierska, czeska, chorwacka) 
 
- Koszt tak wykonanej prezentacji to kwota 600 netto na okres pierwszego roku 
emisji. Każdy kolejny rok emisji kosztuje 200. 
 
Dodatkowo proponujemy w czasie trwania emisji prezentacji: 
- obsługę mailową firmy (tłumaczenia otrzymanych maili jak również redagowanie 
nowych odpowiedzi w językach rosyjskim ukraińskim) 
 
Przykłady wykonanych prezentacji sponad 2000 emitowanych: 
 
● www.anwil-chemikalia.polfirms.ru  
● www.anwil-tworzywa.polfirms.ru  
● www.unidelta.polfirms.ru  
● www.kompensatory.polfirms.ru  
● www.famet.polfirms.ru  
● www.bosma.polfirms.ru  
● www.protect-vehicle.polfirms.ru  
● www.numoco.polfirms.ru  
● www.interirex.polfirms.ru  
● www.risca.polfirms.ru  
● www.olino.polfirms.ru  
 
 
Nasze portale miesięcznie notują około 200 000 odwiedzin 
 

UWAGA  
W przypadku zainteresowania naszą ofertą i chęcią zlecenia wykonania prezentacji 
Państwa obiektu prosimy o mailowe potwierdzenie takiej woli odsyłając nam na 
przykład: 
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Zlecam wykonanie prezentacji internetowych naszej firmy z emisją na okres 1 roku 
za kwotę  
600 (wersja wschodnia)  
600 (wersja zachodnia)  
netto zgodnie z przedstawioną ofertą.  

 

Materiały graficzne i tekstowe proszę pobrać z naszej strony internetowej. Wszystkie 
przekazywane nam materiały tak graficzne jak i tekstowe muszą być wolne od praw 
autorskich osób innych i w pełni stanowić własność zleceniodawcy, w przypadku 
przekazania nam materiałów chronionych prawami autorskimi osób innych 
odpowiedzialność za ich przekazanie i wykorzystanie w prezentacji ponosi w pełni 
zleceniodawca.  

Wszystkie przekazywane nam materiały tak graficzne jak i tekstowe muszą być 
wolne od praw autorskich osób innych i w pełni stanowić własność 
zleceniodawcy, w przypadku przekazania nam materiałów chronionych 
prawami autorskimi osób innych odpowiedzialność za ich przekazanie i 
wykorzystanie w prezentacji ponosi w pełni zleceniodawca.  

 


