
Formy promocji on-line



Znudziło nas siedzenie w domu.  

Lubimy się bawić, imprezować ze znajomymi, chodzić na koncerty, 

słuchać dobrej muzyki. Lubimy jeść dobrze i w dobrej cenie. Lubimy 

odkrywać nowe miejsca, nowe smaki i wszystko to, co jeszcze może 

zaoferować nam miasto. Odwiedzamy puby, restauracje, kawiarnie, kluby 

i podpowiadamy, czego warto spróbować. Zależy nam na aktualnych  
i rzetelnych informacjach. Od 2013 roku pod szyldem Pitu Pitu tworzymy 

społeczność, która żyje miastem i dba o jego jakość.





Menu miasta Kalendarz wydarzeń Ranking miejsc

Lista nadchodzących 
koncertów, imprez, 

wydarzeń kulturalnych

Zbiór konkretnych  
ofert jedzenia i picia  

na mieście

Spis modnych lokali: 
puby, kawiarnie, 

restauracje, kluby



★ 3 lata funkcjonowania 

★ 250 000 odsłon miesięcznie 

★ 70 000 fanów na Facebooku 

★ 30 000 instalacji aplikacji 

★ Dobrze określony profil użytkowników 

★ Ogólnopolski zasięg:  
Warszawa, Trójmiasto, Kraków,  
Wrocław, Poznań



Strona WWW



Aplikacje mobilne



Profile społecznościowe



Warianty promocji



Dodanie miejsca

Dodaj swoje miejsce do listy najmodniejszych 

lokali w mieście! Nasz zbiór obejmuje restauracje, 

puby, kawiarnie, kluby oraz inne, ciekawe miejsca 

rozrywkowe. Strona i aplikacje Pitu Pitu 

funkcjonują w dwóch wersjach językowych, 

docierając do turystów z zagranicy i z Polski.



Wyróżnienie miejsca

Umieszczenie miejsca w kategorii Polecane 

na stronie i w aplikacjach Pitu Pitu powoduje, 

że pojawia się ono przed listą wszystkich lokali 

wśród innych rekomendowanych miejsc. 

Dzięki temu najbardziej zwraca uwagę 

i ma większą oglądalność.



Dodanie wydarzenia

Opublikuj swoje wydarzenie w kalendarzu 

najpopularniejszych wydarzeń w mieście. 

Nasz rozkład imprez to zawsze aktualna lista 

wyselekcjonowanych propozycji na najbliższy 

tydzień. Każde wydarzenie połączone jest ze 

stroną na Facebooku, wpływając na liczbę gości.



Wyróżnienie wydarzenia

Oznaczenie wydarzenia jako HIT na stronie  
i w aplikacjach Pitu Pitu powoduje, że pojawia 

się ono zawsze na początku listy wydarzeń 

danego dnia z dwa razy większą powierzchnią 

(tam, gdzie to możliwe). Dzięki temu najbardziej 

zwraca uwagę i ma większą oglądalność.



Posty opublikowane na jednym z profilów Pitu Pitu 

na Facebooku, promujące wydarzenie, ofertę 

kulinarną lub lokal. Treść posta jest naszego 

autorstwa z zachowaniem uwag reklamodawcy. 

Post musi być powiązany tematycznie z serwisem. 

Istnieje możliwość jego płatnego promowania.

Posty promujące



Boks reklamowy

Wyświetla się na liście wydarzeń/ofert/miejsc na 

stronie WWW i w aplikacjach mobilnych. Obecnie to 

jedyne miejsce na reklamę w serwisie, co gwarantuje 

jej wysoką skuteczność. Link może prowadzić do 

podstrony w systemie lub do innej określonej strony. 

Uwaga: akceptujemy projekty tylko dobrej jakości!



Zamów taksówkę

Sopot, ul. Kilińskiego 27

Lokalizacja
Jesteśmy otwarci na inne, indywidualne formy 

promocji. Przykładowo firmom branżowym 

oferujemy reklamy kontekstowe pomiędzy 

boksami wybranych lokali, a korporacjom 

taksówkarskim dodatkowe funkcje na stronie 

i w aplikacjach (np. „Zamów taksówkę”).

Inne formy



Dodanie miejsca 100 zł

Wyróżnienie miejsca na liście (1 kwartał) 100 zł

Dodanie wydarzenia 50 zł

Wyróżnienie wydarzenia 150 zł

Boks reklamowy (1 tydzień w jednej z sekcji) 200 zł

Promujący post na Facebooku 100 zł

Powyższe ceny to kwoty netto. W przypadku kampanii ogólnopolskiej 
lub w pakiecie istnieje możliwość negocjacji ceny. 

Cennik





Remires Kowacz

+48 720 873 901 
remires@pitupitu.pl

OPIEKUN KLIENTA

Pitu Pitu, 80-386 Gdańsk, ul. Lęborska 3B 

NIP: 588-218-67-29, Regon: 220477810

mailto:remires@pitupitu.pl



