
Promowanie ogłoszeń 
na Morizon.pl i Gratka.pl
Punkty Podbić

#razemlepiej
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Skuteczne promowanie ogłoszeń 
w Grupie Morizon-Gratka
#razemlepiej

Oddajemy w Twoje ręce nowy, ulepszony 

produkt - Punkty Podbić, dzięki którym 

zwiększysz liczbę zapytań dotyczących 

Twoich ofert .

Nowy produkt służy do pozycjonowania 

ogłoszeń jednocześnie na wielu serwisach.
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Punkty Podbić

Punkty Podbić to produkt, który pozwoli Ci odpowiednio 

wyeksponować Twoje ogłoszenie jednocześnie w wielu 

serwisach Grupy Morizon-Gratka.

Punkty służą do pozycjonowania ogłoszeń na liście 

wyników, a tym samym pomagają przyspieszyć proces 

sprzedaży lub wynajmu.
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To ty decydujesz, iloma punktami podbijesz własne 

ogłoszenia i jak wysokie pozycje w wynikach wyszukiwania 

będą zajmować.

Im wyższa liczba punktów, tym wyższe miejsce na liście 

ofert i większe prawdopodobieństwo prezentacji na

pierwszej stronie wyników wyszukiwania.

Jeśli podbijesz ogłoszenie odpowiednio wysoką liczbą 

punktów, to Twoja oferta zajmie na liście ogłoszeń 

zaszczytne pierwsze miejsce! Wystarczy 1 punkt, aby 

znaleźć się powyżej niepromowanych ogłoszeń.

Podbite ogłoszenia są pozycjonowane przez okres 7 dni.

 

Punkty Podbić
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Cennik Punktów Podbić

Pakiet Podbić 50

Pakiet Podbić 100

Pakiet Podbić 150

Pakiet Podbić 200

Pakiet Podbić 300

Pakiet Podbić 400

Pakiet Podbić 500

Pakiet Podbić 600

 35 zł 

 70 zł 

 105 zł 

 140 zł 

 210 zł 

 280 zł 

 350 zł 

 420 zł 

CENA

*ceny netto

Kup pakiet podbić, zacznij promować swoje ogłoszenia już dziś 

i zwiększ liczbę zapytań nawet 5-10 razy.

Pakiet Podbić 800

Pakiet Podbić 1000

Pakiet Podbić 1500

Pakiet Podbić 2000

Pakiet Podbić 3000

Pakiet Podbić 4000

Pakiet Podbić 5000

Pakiet Podbić 6000

 560 zł 

 700 zł 

 1 050 zł 

 1 400 zł 

 2 100 zł 

 2 800 zł 

 3 500 zł 

 4 200 zł 

CENA

Są dostępne także inne pakiety punktów podbić.

Skontaktuj się z nami, aby poznać szczegóły.



6

Dlaczego warto kupić Punkty Podbić?

Zwiększasz atrakcyjność i skuteczność 

Twoich ogłoszeń.

Podbijasz ogłoszenia jednocześnie 

na wielu serwisach.

Korzystasz z atrakcyjnej stawki 

cenowej. To 50% dotychczasowej 

ceny tej usługi w obu serwisach.

Możesz stosować jednocześnie

Punkty Podbić i Ogłoszenia Wyróżnione.

O szczegóły dopytaj opiekuna handlowego.
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Punkty Podbić – pytania i odpowiedzi

4.

Ile kosztują Punkty Podbić?

Promocyjna stawka za podbicie to 50% obecnej połączonej ceny 

za promowania na obu serwisach: 0,70 zł zamiast 1,40 zł.

Jaka jest minimalna liczba punktów, jaką można podbić 
ogłoszenie?

Wystarczy jeden punkt aby wyróżnić ogłoszenie w wynikach 

wyszukiwania.

Czy mogę kupić dowolną liczbę Punktów Podbić?

Posiadamy określone Pakiety Podbić, które można kupić.

Posiadamy także Pakiety większe niż te podane w cenniku.

Skontaktuj się z nami aby poznać szczegóły.

Jak długo ważne są Punkty Podbić?

Pakiety Punktów Podbić ważne są przez okres 3 miesięcy 

od daty zakupu.

Na jakich serwisach działają Punkty Podbić?

Podbicia pozycjonują ogłoszenia w wynikach wyszukiwania 

na serwisie Gratka.pl oraz serwisach z Grupy Morizon.

Czy na wszystkich serwisach podbite ogłoszenie 
będzie opublikowane w tym samym miejscu?

Mogą występować różnice w pozycjonowaniu ogłoszenia 

w serwisie Gratka.pl oraz serwisach z Grupy Morizon.pl, 

w związku z występującymi różnicami w długości listingów oraz 

liczbie ogłoszeń prywatnych publikowanych na tych serwisach.
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Punkty Podbić – pytania i odpowiedzi

4.

Co się dzieje, gdy kilka takich samych ogłoszeń jest 
podbite tą samą liczbą punktów?

Przy tej samej liczbie Punktów Podbić decydują dodatkowe 

kryteria, które różnią się dla danego serwisu. W przypadku

serwisu Gratka.pl jest to data dodania oferty, a w ramach 

serwisów z Grupy Morizon o kolejności decyduje jakość

ogłoszeń.

Jak długo oferta pozostaje podbita przy użyciu 
Punktów Podbić?

Oferta zostanie podbita przez 7 dni. Po upływie tego czasu 

ogłoszenie staje się ogłoszeniem zwykłym.

Podbicie ogłoszenia w trakcie ważności wcześniejszego podbicia 

spowoduje zsumowanie liczby Punktów Podbić.

Jak często można podbijać ogłoszenie?

Nie ma tu żadnych ograniczeń. Ogłoszenie może być 

podbijane wielokrotnie dowolną liczbą punktów. Liczba 

Punktów Podbić decydująca o pozycji oferty na liście 

wyników podlega wówczas kumulacji.

W jaki sposób można dokonać zakupu Punktów Podbić?

Punkty Podbić możesz kupić poprzez Opiekuna 

Handlowego lub samodzielnie poprzez konto w serwisie 

Agencja5000, wystarczy z poziom menu wejść do zakładki 

„Promowanie ofert” i wskazać Pakiet Podbić,

który wybierasz oraz dokonać zapłaty, W przypadku 

wyboru opcji zakupu Podbić Odnawialnych możesz 

otrzymać dodatkowy rabat - w tym celu zgłoś się do 

swojego Opiekuna Handlowego.
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Codziennie oferujemy rozwiązania
wspierające biznes naszych Klientów. 

Zapraszamy do współpracy!

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Jest on udostępniany w imieniu: Grupy Morizon Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Rakowiecka 
36 lok. 341, 02-532 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowe-
go Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000125836, NIP 5213107693, kapitał zakładowy 1.184.000 zł oraz Gratki Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 49, 02-672 Warszawa, wpisanej do 
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000815345, NIP 5213881530, kapitał zakładowy 350.000 zł.


