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O SERWISIE

Publikacje elektroniczne 

Aktualne informacje z rynku gospodarki 
magazynowej i logistyki:

✓ Bieżące wiadomości z rynku,
✓ Oferty produktów i urządzeń,
✓ Oferty usług logistycznych,
✓ Badania koniunktury,
✓ Fachowe artykuły problemowe,
✓ Publikacje o wdrożeniach,
✓ Informacje ekonomiczne, raporty.



O STRONIE EMILA

EMIL - elektroniczny miesięcznik 
informacji logistycznej, dostępny 
bez ograniczeń w wersji elektronicznej, 
wykorzystujący nowoczesne narzędzia 
do przekazu informacji z „pierwszej ręki”. 

Informacje o rynku i jego uczestnikach, 
wydarzeniach oraz nowoczesnych 
technologiach jakie oferowane są przez 
czołowych dostawców usług logistyki 
kontraktowej. 

http://emillog4.pl/


STATYSTYKI

Portal jest branżowym medium, którego 
informacje skierowane są do odbiorcy na co dzień 
zarządzającego określonym obszarem w łańcuchu 
dostaw. 

Fachowe treści portalu docierają do szerokiej 
grupy osób zawodowo zaangażowanych w 
procesy składowania i dystrybucji towarów.

Z otwartej platformy informacyjnej korzystają 
internauci z całego świata, jednak głównym 
obszarem jest Polska.   
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WIZYTÓWKA DUALNA – synergia korzyści 

LOG4.PL 
28398

EMIL  
11972

Wykorzystując efekt 
synergii zwiększa się 
ilość użytkowników, 
mogących zapoznać 
się z informacjami 

zawartymi na stronie 
oraz wizytówce 

biznesowej.

Wizytówka dualna to dwa profile firmy 
publikowane na dwóch stronach 
internetowych zawierające podobne lub te 
same treści. 

W jednej cenie dwa profile firmy

Wszystkie publikowane na portalu i stronach 
zależnych treści pod nazwą firmy lub jej 
markowym produktem czy usługą, są łączone 
w systemie „wizytówki dualnej” z profilami 
firmy na stronach.  

Wizytówka biznesowa zawiera istotne 
informacje o:
✓ firmie,
✓ oferowanych produktach na portalu,
✓ publikacjach o aktywności firmy na 

rynku,
✓ prezentacjach filmowych o 

wydarzeniach, produktach oraz galerie 
zdjęć z wydarzeń .



Informacje publikowane na 
stronach portalu automatycznie 
zapisywane są na stronie 
wizytówki firmy, uzupełniając 
dane podstawowe.  Struktura 
strony pozwala na szeroką 
wymianę danych i informacji 
pomiędzy obszarami na stronie. 
To zwiększa znacznie kanały 
informacyjne o firmie i jej 
aktywności na rynku.

WIZYTÓWKA DUALNA – profil firmy na portalu log4.pl

Log4.pl - FIRMY

PointPark Properties Sp. z o.o.

https://log4.pl/firmy
https://log4.pl/firma-174-POINTPARK_PROPERTIES_SP_Z_O_O_.html


Informacje publikowane w zakładce 
„partnera biznesowego”  posiadają 
dodatkowe „wewnętrzne” kategorie 
informujące o aktywności  biznesowej 
partnera. Kategorie połączone wewnątrz 
strony architekturą informatyczną, stają się 
cennym źródłem informacji o firmie. W 
jednym miejscu zgromadzone są kluczowe 
informacje stanowiące istotny element 
wizerunkowy firmy – partnera biznesowego, 
portalu. 

Obszar „Partnerzy” z ruchomym logo, jest 
dodatkowym elementem wzmacniającym 
wizerunek jako wiarygodnego partnera na 
rynku logistycznym. Wyświetla się na każdej 
podstronie witryny internetowej.

WIZYTÓWKA DUALNA – witryna tematyczna EMIL

EMIL - Partnerzy

PointPark Properties Sp. z o o

http://emillog4.pl/firmy?kid=20
https://emillog4.pl/firma-19-PointPark_Properties_Sp__z_o_o__.html


✓ Publikowane wiadomości i informacje zawierać będą linki i 
odniesienia do stron zewnętrznych

WIZYTÓWKA DUALNA – korzyści, specyfikacja techniczna, cena. 

CENA:
Wizytówka dualna publikowana jest na czas nieokreślony, a opłata jednorazowa i wynosi....

5000,- zł. netto

Kup online

✓ Przesłane treści będę na czołowych miejscach strony 
głównej serwisów,

✓ Partner biznesowy otrzymuje dodatkowy  20%rabat na 
emisję treści reklamowych w serwisach,

✓ Jako pierwszy otrzymuje opracowane raporty i badania, 

https://log4.pl/wizytowka-dualna,58,13712.htm


Dane zamówienia

Nazwa firmy:

Ulica:

Kod pocztowy:

Miejscowość:

NIP:

Telefon:

Email:

Branża:

Nazwa produktu / usługi:

Wartość zamówienia:

Termin płatności:

Zamawiający:

Podpis:

LOG4.PL ul. Szarych Szeregów 23, 60-462 Poznań, tel. 61847 49 08, NIP: 9720481162. 

WYPEŁNIJ ZAMÓWIENIE


