
MINISITE – DEDYKOWANY LANDING PAGE 
 

Format dedykowany klientowi, ze specjalnie przygotowanym layoutem.  

 

Elementy pakietu: 

 

1. 16 artykułów merytorycznych 

 10 artykułów promocyjnych dostarcza klient (przygotowane wg specyfikacji Artykułu 

promocyjnego) 

 6 artykułów content marketingowych (przygotowane wg specyfikacji Artykuł content 

marketingowy). Tematy artykułów Redakcja uzgadnia z Zamawiającym.  

 

WAŻNE: Tematy artykułów content marketingowych powinny być ustalone z Redakcją co 

najmniej 10 dni roboczych przed terminem publikacji działu. 

 

2. trzy filmy 

 filmy otwierają się na stronie Minisite, są embedowane z serwisu YouTube 

 Zamawiający dostarcza linki do właściwego filmu w serwisie YouTube 

 

3. trzy galerie zdjęć, 

 przygotowane wg specyfikacji Galerie 

 

4. sonda ilustrowana zdjęciem   

 Zamawiający dostarcza zdjęcie, pytanie i odpowiedzi do sondy 

 

5. pliki do pobrania (w tym również widgety, flippingbooki, kalkulatory itp.) 

 Zamawiający dostarcza odpowiedni pliki lub linki 

  

6. logo   

 logo jest aktywne i przenosi do strony wskazanej przez Zamawiającego 

 format plików: JPG, PNG, GIF 

 

7. opis firmy  

 Zamawiający dostarcza plik tekstowy (maks. liczba znaków 400) 

 

Redakcja tekstów i opisów 

Redakcja portalu zastrzega  sobie prawo do zredagowania treści artykułów i opisów nadesłanych 

przez Zamawiającego. Redakcja materiału nie dotyczy kwestii merytorycznych, a jedynie językowych i  

związanych z optymalizacją treści w celu dobrego pozycjonowania artykułów w wyszukiwarkach. 

 

Autoryzacja Minisite 

Przed publikacją Minisite i artykułów w ramach działu, całość wysyłamy do Zamawiającego w celu 

autoryzacji. Zamawiający powinien w ciągu 2 dni roboczych wnieść uwagi do przedstawionego 

materiału i przesłać je e-mailem do Redakcji Muratordom.pl. Minisite, do którego Zamawiający nie 



wniesie uwag w ciągu 5 dni roboczych uznaje się za zaakceptowany i opublikowany w serwisie. 

 

Dostarczanie materiałów 

Zamawiający jest zobowiązany do dostarczenia do redakcji serwisu Muratordom.pl 

opracowanych artykułów promocyjnych, zdjęć z opisami oraz pozostałych materiałów co najmniej 5 

dni roboczych przed datą publikacji Minisite.  

Prosimy o dostarczenie materiału w formie elektronicznej na adres muratordom@murator.com.pl  

lub na adres jednego z redaktorów serwisu. 

 

mailto:muratordom@murator.com.pl

