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Opis

Durszlak.pl to jeden z największych serwisów kulinarnych w Polsce. Skupiamy w jednym miejscu 

tysiące polskich blogów kulinarnych. Odwiedza nas nawet 3 miliony internautów miesięcznie, 

generując 15 milionów odsłon. Wspiera nas dedykowana aplikacja mobilna i aktywnie prowadzone 

strona na Facebooku. Dotychczas przeprowadziliśmy ponad 100 udanych kampanii, angażujących 

blogerów kulinarnych zrzeszonych na Durszlak.pl

Oferta:

Treści sponsorowane:

• Artykuły

• Wpisy na fanpage`u

Mailing

Kampanie mobilne

Reklama natywna:

• Konkursy kulinarne z udziałem blogerów kulinarnych 

(przepisy z lokowaniem produktu)

• Testowanie produktów przez blogerów

Kampanie bannerowe:

• Flat Fee (stała obecność)

• CPM (rozliczenie na emisje)

• Sponsoring strony głównej

• Hiperprecyzyjne targetowanie

Sampling produktów



Case studies - Hortex

ZADANIE KONKURSOWE

• Przygotuj pyszne i kolorowe danie z użyciem mrożonek lub soków Hortex

• Wykonaj zdjęcie, które będzie zawierać prezentację Twojej potrawy oraz 

produktu marki Hortex.

• Każdy przepis musi zawierać lokowanie produktu Hortex w składnikach.

• Opublikuj przepis, zdjęcie przygotowanego dania oraz banner akcji na 

swoim blogu, dodaj przepis do akcji.

124 BLOGERÓW

292 WPISY

http://durszlak.pl/akcje-kulinarne/moj-dzien-z-hortex#fndtn-panel-aktualne
http://mientablog.com/nalesniki-truskawkowo-buraczane-twarozkiem-pomaranczowym/
http://smykwkuchni.blogspot.com/2017/03/potrojnie-pomaranczowe-zapiekane.html
http://kuchniapaulettes.blogspot.com/2017/03/rollo-z-warzywami-i-kurczakiem-hortex.html


Case studies - Lusette

ZADANIE KONKURSOWE

• Stwórz przepis na deser lub słodką przekąskę z wykorzystaniem wafelka 

Lusette

• Zaprezentuj swoje dzieło - zrób zdjęcie 

• Opublikuj je wraz z bannerem i przepisem na swoim blogu. W liście 

składników zamieść wafelek Lusette

i wstaw aktywny link do strony www.lusette.pl

• Dodaj wpis do akcji

103 BLOGERÓW

161 WPISÓW



Case studies - Inka

ZADANIE KONKURSOWE

• Stwórz przepis na napój pełen naturalności, zdrowia i wspaniałego 

smaku z wykorzystaniem dowolnej kawy zbożowej Inka (tutaj znajdziesz 

produkty, z których możesz przygotować danie).

• Wykonaj zdjęcie, które będzie zawierać oryginalną prezentację Twojego 

napoju oraz użytego produktu marki Inka.

• W składnikach swojego przepisu wstaw aktywny link do produktu, który 

wykorzystałeś w przepisie.

85 BLOGERÓW

137 WPISÓW



Case studies - Delecta

ZADANIE KONKURSOWE

• Przygotuj autorski przepis na dowolny wypiek lub deser prosto z serca 

z produktem marki Delecta wybranym z tej listy.

• Wymień użyty produkt Delecta w składnikach przepisu.

• Napisz w kilku zdaniach, komu podarowałabyś zgłoszony do konkursu 

wypiek/deser i w jakiej „codziennej kryzysowej sytuacji” sprawdziłby się 

najlepiej. UWAGA! Twoja historia będzie ważnym elementem oceny 

podczas wyłaniania laureatów! Przepisy bez historii nie będą liczyły się 

w konkursie!

• Wykonaj zdjęcie wypieku z produktem Delecta w kadrze.

• Opublikuj przepis, zdjęcie wypieku/deseru, opis z uzasadnieniem i baner 

akcji na swoim blogu oraz dodaj przepis do akcji.

111 BLOGERÓW

174 WPISY



Kampanie odsłonowe

Screening (Double Billboard 750x200 px + tapeta); 

Emisja: 1 mln PV z capp 2 x UU

CPM: 10 pln net net

Rotujące kafelki, to nowa przestrzeń reklamowa 

pasująca do contentu redakcyjnego. 

Jednocześnie to atrakcyjna forma promowania 

wyróżnionych w konkursie przepisów.

Emisja:

1 miesiąc 

FlatFee – stała emisja

Statystyki Strony Głównej durszlak.pl :

15 000 Unikalnych Użytkowników

75 000 Page Views



Zaufali nam

Współpraca z portalem Durszlak.pl

przebiegła wzorcowo. Usługa została 

zrealizowana na najwyższym poziomie, 

a zespół portalu zaskoczył nas swoją 

kreatywnością i zaangażowaniem. 

Organizacja konkursu „Szwajcarskie 

Inspiracje” okazała się przysłowiowym 

strzałem w 10.

Joanna Kwiatkowska 

Marketing Manager, Victorinox Poland

Konkurs kulinarny z udziałem blogerów

sprawdził się doskonale jako element 

kampanii promocyjnej. Dzięki współpracy 

z serwisem Durszlak.pl mogliśmy budować 

komunikację z influencerami blogosfery

Kulinarnej i poprzez nich docierać do 

czytelników blogów.

Aurelia Nowik 

PR Manager, XConcept


