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Bluepartner - więcej niż myślisz 
Łączymy wydawców blogów i serwisów o różnorodnej tematyce. 
Dzięki temu docieramy do Klientów, którzy są naprawdę zainteresowani Twoimi produktami.   

Rezultaty za rok 2022

Leady
320 000

Liczba kliknięć
160 000

Liczba sprzedaży
420 000 

Nasi wydawcy prowadzą:
serwisy informacyjne
media społecznościowe 
blogi tematyczne 
serwisy cashback i rabatowe 
bazy mailingowe 
porównywarki ofertowe

Dlaczego warto podjąć współpracę z nami?

Własne powierzchnie reklamowe

Doświadczenie i zaufanie 
Współpracujemy z dużymi podmiotami finansowymi,
jak: Alior Bank, PKO BP, BNP Paribas, Bank Millennium, 
czy ING Bank Śląski. Jesteśmy również częścią grupy 
Blue Media, dlatego nasze rozwiązania IT są w pełni 
bezpieczne oraz zgodne z wymaganiami RODO.

Elastyczne rozwiązania
Skala potrzeb dostosowana jest do biznesu 
reklamodawcy. W każdej chwili możesz zmienić 
kreacje lub zwiększyć skalę działalności poprzez
podniesienie stawki prowizji.

Klarowne zasady
Jako reklamodawca płacisz wyłącznie za leady, 
które spełniają określone przez Ciebie warunki.
Udostępniamy panel wydawcy z podglądem do
statystyk, leadów i rozliczeń. Możesz na bieżąco
śledzić i weryfikować dane.

Zapewniamy wsparcie
Zdajemy sobie sprawę, że dobra platforma afiliacyjna,
to nie wszystko. Liczy się wiedza, w jaki sposób
budować skuteczne kampanie. Dlatego
przeanalizujemy wyniki Twojej kampanii i zoptymali ‐
zujemy działania, aby uzyskać wysokie ROI. 

Serwis cashback z ofertami promocyjnymi. Twoi Klienci mogą
śledzić i zamawiać aktualne oferty w intuicyjnej aplikacji
mobilnej. Serwis oferuje dostęp do setek promocyjnych ofert
od sklepów i dostawców usług. 

Bluepartner Smart

Bluebonus

Porównywarka finansowa, która bazując w oparciu o rankingi
pożyczek i kredytów gotówkowych ułatwia wybór optymalnej
oferty. Serwis skupia użytkowników będących na etapie 
określonej potrzeby zakupowej wymagającej finansowania.

Kokos

Autopay

Statystyki miesięczne
20 000 unikalnych użytkowników
300 aktywnych Partnerów
500 dostępnych ofert

Statystyki ogólne
10 000 unikanych użytkowników
12 przeprowadzonych edycji 
6000 rejestracji
500-1500 sprzedaży

Statystyki miesięczne
20 000 unikalnych użytkowników
600 wniosków przez formularz własny
60 000 odsłon

Narzędzie, które służy do grywalizacji, konkursów i realizacji
kampanii z nagrodami. Umożliwia przeprowadzenie konkursu
dla wybranego produktu w okresie wprowadzenia go na
rynek. W ramach tego narzędzia budujemy stronę, tworzymy
grafiki i regulamin oraz zapewniamy wydawców. 

System do szybkich i automatycznych płatności online i offline.
W ramach tego systemu oferujemy: push w aplikacji, SMS,
mailing, inn-app display oraz kupony promocyjne. 

Statystyki miesięczne
820 000 aktywnych użytkowników
1 439 748 aktywnych pojazdów
60 000 dziennych przejazdów

https://bluepartnersmart.eu/
https://bluebonus.pl/
https://kokos.pl/
https://autopay.pl/
https://admin.bluepartner.eu/core/campaign/1883/change/?_changelist_filters=name%3D%26products__id__exact%3D2

