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Projekt upowszechniania telepracy wśród kobiet w woj. dolnośląskim przy adaptacji europejskich 

standardów kompetencyjnych i metodologiczno-technicznych w ramach POKL 6.1.1.

Oferta współpracy partnerskiej z serwisem



Czym jest euroKobieta?

to niekomercyjny, projekt wsparcia zawodowego kobiet

to szkolenia informatyczne, warsztaty i doradztwo zawodowe 

od 2007 roku

to ponad uczestniczek

to ponad internautów w ciągu tygodnia



Jakie opcje promocji udostępnia serwis euroKobieta?
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Jakie są szczegóły promowania przez serwis? 

Slider logo umieszczane jest w sliderze na czas nieokreślony, kliknięcie wywołuje akcję przejścia do postrony

dedykowanej (jeśli podstrona nie jest uzupełniona treściami, znajduje się na niej logotyp i link zewnętrzny Partnera). Specyfikacja
logotypu do slidera: wysokość nie większa niż 80px, format .PNG

Podstrona dedykowana treści na podstronie dedykowanej umieszczane są

bezterminowo z możliwością ich edycji. Podstrona dedykowana domyślnie zawiera logotyp, link i opis działalności Partnera. Na
życzenie możliwe jest dodanie widoku aktualności generowanego na podstawie subskrypcji przez kanał RSS. Specyfikacja
podstrony dedykowanej: logotyp jw., link zewnętrzny kierujący do serwisu Partnera, opis w standardowym formacie tekstowym
lub w HTML (dopuszczalne ostylowanie CSS).



Jakie są szczegóły promowania przez serwis? 

Artykuł sponsorowany publikowany bezterminowo w serwisie Projektu na podstronie „Artykuły

doradcze”, wymagana tematyka artykułu nawiązująca do zakresu działań Projektu (zatrudnienie, kobiety w pracy, macierzyństwo, prawa kobiet, telepraca,
aktywizacja zawodowa i podnoszenie kwalifikacji na rynku pracy, etc.) Specyfikacja artykułu sponsorowanego: max. 3000 znaków bez spacji, możliwe

linkowanie.

Newsletter wysyłany raz na kwartał do wszystkich uczestniczek Projektu, możliwe dodanie wyłącznie klikalnego logotypu

Partnera/logotypu z krótkim opisem charakteryzującym Partnera/zajawki do artykułu sponsorowanego zamieszczonego przez Partnera w serwisie
euroKobieta. Specyfikacja reklamy newsletterowej do ustalenia przez strony, zależnie od wybranego wariantu.

Social media jednorazowy post promujący na oficjalnym fanpage’u Projektu euroKobieta o treści ogólnej (informacja o

Partnerze), bądź szczegółowej (informacja o konkretnej akcji/treści Partnera) z podlinkowaniem/oznaczeniem. Specyfikacja posta: max. 300 znaków bez
spacji, możliwe dodanie grafiki.



Na jakich zasadach działa promowanie w serwisie euroKobieta?

Promowanie działa na zasadzie wymiany barterowej – jest bezpłatne dla obu Stron. Partner
zgadza się na promowanie Projektu euroKobieta na ustalonych przez Strony zasadach w zamian
za umieszczenie własnej treści o charakterze promocyjnym w kanałach informacyjnych Projektu
euroKobieta.

Promowanie ma charakter stały* (slider, podstrona dedykowana, artykuł sponsorowany)
lub jednorazowy (newsletter, social media) z możliwością reedycji.

*w okresie prowadzenia aktualnej edycji Projektu, tj. do 31.05.2014 z możliwością przedłużenia współpracy po tym terminie



Kontakt

Dorota Biela
Administracja Projektu euroKobieta
dorota.biela@eurowoman.org
tel. 733-750-027

Zachęcamy do podjęcia współpracy z Projektem euroKobieta!

mailto:dorota.biela@eurowoman.org

