
PROFIL PREMIUM - PREZENTACJA Organizacji Pożytku Publicznego

w Ogólnopolskim Katalogu Organizacji Pożytku Publicznego

dostępnym pod adresami internetowymi

www.fundacje.org

www.fundacje.com.pl

www.jedenprocentpodatku.org

www.organizacjepozytkupublicznego.pl

www.organizacjepozytkupublicznego.com.pl

 

PROFIL PREMIUM - PREZENTACJA Organizacji Pożytku Publicznego zawiera:
.
1. Promocję Organizacji na stronie głównej portalu:

• Logo Państwa Organizacji na stronie głównej portalu 

• Państwa Organizacja wyświetlana rotacyjnie w ramce "Szczególnie Polecane Organizacje" 

2. Pełne dane teleadresowe Organizacji:

• adres: ulica, nr lokalu, kod, miasto, województwo
• telefony: stacjonarne, komórkowe
• nr faxu,
• adres e-mail (bezpośrednie przekierowanie)
• adres strony www (bezpośrednie przekierowanie)

3. Cele i obszary działań Organizacji

4. Numer konta bankowego Organizacji

5. Numer wpisu Organizacji do K.R.S.

6. Organizacja będzie priorytetowo wyświetlana podczas wyszukiwania ze

    strony głównej serwisu według następujących kryteriów:

• miasta,
• województwa
• typu Organizacji np. fundacja,stowarzyszenie, towarzystwo,
• celów i obszarów działalności np. pomoc dzieciom,ochrona środowiska,
• słów kluczowych,
• narzędzia Szczęśliwy Traf 

7. Integracja PROFILU PREMIUM - PREZENTACJA ze stroną internetową Organizacji
   poprzez skierowanie ruchu  z naszego portalu bezpośrednio na Państwa
   stronę internetową i bezpośrednie przekierowanie odwiedzającego nasz portal np: 
 

• na wpłaty online  (bezpośrednie przekierowanie)
• do  formularzy PIT Organizacji z automatycznym uzupełnieniem rubryk dotyczącym
  przekazania 1% podatku na Państwa Organizację Pożytku Publicznego
• do prowadzonych przez Państwa zbiórek,  akcji np: "wesprzyj Nas przez siepomaga" 
• na Państwa konta w portalu społecznościowych: facebook, twitter, NK. BLIP, itp.
  oraz inne dowolne elementy strony lub podstrony adresu www Państwa Organizacji.

http://www.fundacje.org/
http://www.organizacjepozytkupublicznego.com.pl/
http://www.organizacjepozytkupublicznego.pl/
http://www.jedenprocentpodatku.org/
http://www.fundacje.com.pl/


8. Organizacja będzie promowana pod domenami:
 
www.fundacje.org
www.fundacje.com.pl
www.jedenprocentpodatku.org
www.organizacjepozytkupublicznego.pl
www.organizacjepozytkupublicznego.com.pl
 
 
PROFIL  PREMIUM  -  PREZENTACJA: to  doskonała  propozycja  dla  Organizacji  Pożytku
Publicznego, które chcą wyróżnić się spośród ponad 8000 innych Organizacji uprawnionych do
otrzymywania  1%  podatku.  Organizacje  te są  promowane  na  stronie  głównej  portalu, 
w  wynikach  wyszukiwania a  także dokładnie  przedstawiają  użytkownikom  portalu zakres
swojej działalności,  oraz wykorzystują  wszystkie  funkcjonalności  i  możliwości  jakie  oferuje
portal. Poprzez bezpośrednie przekierowania internauci odwiedzający nasz portal kierowani są
bezpośrednio do Nich.

Uwaga:

 Liczba PROFILI PREMIUM - PREZENTACJA jest ograniczona do 25 w każdym województwie

 

Zobacz jak będzie wyglądał PROFIL PREMIUM - PREZENTACJA >>

 

Całkowity koszt przygotowania i rocznej emisji PROFILU - PREMIUM - PREZENTACJA wynosi:

300 zł brutto zł/rok

czyli 82 grosze dziennie

 

Wystarczy kliknąć w ikonę poniżej "CHCĘ UTWORZYĆ PROFIL PREMIUM PREZENTACJA" i nasz
zespół zajmie się wszystkim. Potrzebować będziemy tylko pełną nazwę Państwa Organizacji

oraz numer KRS. 

  

      

      

http://www.fundacje.org/mapa-strony.html
http://www.fundacje.org/organizacje/fundacja-hospicyjna1.html
http://www.organizacjepozytkupublicznego.com.pl/
http://www.organizacjepozytkupublicznego.pl/
http://www.jedenprocentpodatku.org/
http://www.fundacje.com.pl/
http://www.fundacje.org/
mailto:hubertsadlocha@fundacje.org?subject=Chc%C4%99%20Utworzy%C4%87%20Profil%20Premium%20-%20Prezentacja&body=Pe%C5%82na%20nazwa%20Organizacji%20Po%C5%BCytku%20Publicznego%3A%0ANumer%20KRS%3A
http://www.fundacje.org/mapa-strony.html
mailto:hubertsadlocha@fundacje.org?subject=Moja%20Organizacja%20nie%20ma%20%C5%9Brodk%C3%B3w%20na%20reklam%C4%99
http://www.fundacje.org/reklama/korzysci-dla-twojej-organizacji.html
http://www.fundacje.org/o-nas/nasza-misja.html
http://www.fundacje.org/mod/82/t/iP/cPath/10_6052


Dołącz do Nas lub zadaj pytanie kontaktując się z nami drogą e-mail lub telefonicznie:

    Komórkowy:                       Stacjonarne:                   Poczta e-mail:

        502 225 240                     1) 41 313 24 85      fundacje@fundacje.org
                                                 2) 41 313 31 38      hubertsadlocha@fundacje.org

 

 
Portal internetowy jest prowadzony przez firmę:

Humed Sadłocha Hubert
25-731 Kielce

ul. Słoneczna 23 lok. 87
NIP: 959-039-90-18
REGON: 260025317

mailto:hubertsadlocha@fundacje.org
mailto:fundacje@fundacje.org
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