
OFERTA FRANCZYZOWA BEZ OGRANICZEŃ 
PROSTE ZASADY WSPÓŁPRACY

OGÓLNOPOLSKI SYSTEM WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCÓW



Od 2015 roku dostarczamy odbiorcom informacje o działających firmach, aktualnych ich
ofertach, konkursach, kuponach rabatowych, promocjach i programach lojalnościowych.

W 2019 roku wdrożyliśmy ofertę franczyzową, aby rozwijać projekt na terenie całej Polski.

System promocji działa poprzez dedykowane portale www z wieloma narzędziami
marketingowymi, media społecznościowe (Facebook, Instagram) oraz aplikację mobilną Moje
Miasto zintegrowaną z każdym portalem.

Wspólnie stworzyliśmy ogólnopolski system wsparcia przedsiębiorców TwojeMiasto.poleca.to, który

przez 24h i 365 dni w roku dostarcza konsumentom aktualnych informacji o produktach i

usługach.

Wraz z dynamicznym rozwojem poszukujemy zdolnych i komunikatywnych osób, znających

lokalny rynek przedsiębiorców, którzy otworzą własną agencję reklamową pod naszą marką.

O PROJEKCIE



Projekt powstał z myślą o lokalnych biznesach. Jesteśmy dla nich receptą i czasem którego
nie posiadają, aby zarządzić swoim nawet najmniejszym biznesem. Powstaliśmy by ich
wspierać i dostarczać coraz to nowsze rozwiązania marketingowe ułatwiające im dotarcie
do szerszego grona odbiorców.

Wszystko zaczęło się w Sochaczewie – 40 tys. miasteczku w centralnej Polsce.
Po wnikliwej analizie rynku okazało się, że prowadzących tu ponad 2500 lokalnych
przedsiębiorców ma archaiczne możliwości reklamowe. Lokalna gazeta, radio i portal
informacyjny to jedyne możliwości dotarcia do nowych klientów. Niestety dosyć kosztowne
kampanie w w/w mediach nie zapewniają przedsiębiorcom skuteczności w docieraniu, ze
swoimi towarami i usługami, do nowych odbiorców.

Naszym głównym celem było stworzenie produktu, który skutecznie połączy wszystkie
możliwe kanały dotarcia do nowoczesnej grupy odbiorców. Tak powstał pierwszy portal
Sochaczew.poleca.to.

JAK TO SIĘ ZACZĘŁO



Portal, którego głównym zadaniem jest zebranie w jednym miejscu lokalnych
przedsiębiorców, tworząc siatkę produktów i usług, tak by klient przy użyciu znanych sobie
nośników, szybko dotarł do celu (w tym przypadku przedsiębiorcy, który korzysta z usług
portalu). Pojawia się alternatywa na lokalnym rynku, która daje przedsiębiorcom szerokie
dotarcie do klientów, w cenie, która nie ulegnie zmianie przez cały rok.

Przedsiębiorca, z którym podpiszesz umowę, otrzymuje po uiszczeniu jednorazowej opłaty
profesjonalną opiekę nad kilkoma różnymi kanałami dotarcia do klienta.

Twoim zadaniem będzie kontakt z klientem i obsługa jego wizerunku w portalu, aplikacji
mobilnej Moje miasto oraz na Facebooku i Instagramie.

Równocześnie klient będzie mógł zaoferować swoim klientom kupony lojalnościowe, kupony
rabatowe i powiadomienia push o najnowszych promocjach.

JAK TO SIĘ ZACZĘŁO



Portal jako narzędzie reklamy dla lokalnych
przedsiębiorców posiada wiele funkcji i systemów
reklamowych. Każdy klient, który wykupi u Ciebie reklamę
może otrzymać roczny wpis – wizualizację swojej
działalności (zdjęcia, grafiki, rabaty, filmy) opatrzoną
opisem i ofertą produktową/usługową. Projekt posiada
również system kuponów rabatowych, za pomocą
którego może poinformować swoich Klientów o
rabatach, promocjach, zniżkach, wyprzedażach. Kupony
mogą być udostępnianie w formie zdjęcia lub kodu do
pobrania w limitowanej ilości.

Funkcjonalności portalu:
• Katalog najlepszych lokalnych firm z zaawansowanym

system wyszukiwania/filtrowania.
• System poleceń (oceny i komentarze z możliwością

ograniczania ilości).

PORTAL

WIDOK PORTALU



• Banner w portalu oraz mini slider (miejsce na
reklamę graficzną).

• Program konkursowy (kody komentarzy).
• Kupony rabatowe z wieloma wariantami prezentacji

(bezterminowe, terminowe, generowanie kodu
rabatowego w ograniczonej ilości).

• Sprzedaż voucherów online bezpośrednio przez firmy
• Ogłoszenia lokalne (zarabianie online na promowaniu

ogłoszeń przez użytkowników)
• Lokalne wydarzenia
• Wiadomości z możliwością zaczytywania informacji z

innych portali lokalnych/ogólnopolskich lub
dodawanie własnych artykułów. Umożliwiamy
automatyczny import praktycznie z każdego portalu
informacyjnego.

• Panel użytkownika
• Integracja z Google Analytics.

PORTAL

SYSTEM ZARZĄDZANIA 
PORTALEM I APLIKACJĄ



Aplikacja mobilna Moje Miasto dostępna jest dla

systemów Android i iOS. Oferuje lokalną kartę korzyści,

kupony lojalnościowe, kupony rabatowe, ogłoszenia

lokalne, polecane firmy, oraz system wiadomości

PUSH.

APLIKACJA MOBILNA

Lokalną kartę korzyści w wersji elektronicznej
okazujemy przy kasie otrzymując dodatkowe
rabaty na wybrane produkty i usługi.

Kupony lojalnościowe to system zbierania
elektronicznych naklejek, które wymieniamy
na interesujące nas produkty.



System wiadomości PUSH stanowi kluczowe rozwiązanie w nowoczesnych metodach informowania
konsumentów o promocjach. To krótkie wiadomości tekstowe z aplikacji mobilnej wyświetlane na
ekranie blokady telefonu zachęcające do skorzystania z aktualnej oferty przedsiębiorcy.

Lokalną kartę korzyści w wersji elektronicznej okazujemy przy kasie otrzymując dodatkowe rabaty na
wybrane produkty i usługi. Jako franczyzobiorca ustalasz z przedsiębiorcą czy bierze udział w
programie i jaki będzie to rabat.

Kupony lojalnościowe to system zbierania elektronicznych naklejek, które wymieniamy na
interesujące nas produkty. Przedsiębiorca ustala jaką nagrodę otrzymuje klient za zebranie wszystkich
naklejek. Ty projektujesz i dodajesz kartę do systemu. Konsument robiąc zakupy skanuje kod QR, który
otrzymuje od kasjera co powoduje naliczenie naklejki

APLIKACJA MOJE MIASTO



SZKOLENIA
Szkolenie w formie wideokonferencji z obsługi portalu, omówienie możliwości
sprzedażowych, przedstawienie wszystkich dokumentów, szkolenie z mediów
społecznościowych

Udostępniamy także materiały informacyjne video w chmurze.

PAKIET STARTOWY
Na start otrzymasz przesyłkę z wizytówkami (100 szt.), papierowymi ofertami handlowymi (100 
szt.), gotowymi wzorami umów dla klientów (50 szt.), Pozostałe wzory zamówień, 
regulaminów, RODO (50 szt.). Wszystkie te dokumenty masz też cały czas online, abyś mógł 
wydrukować ich więcej..

Umożliwiamy Ci również możliwość integracji umowy z klientem z systemem online Pergamin –
możesz dzięki tej funkcji podpisywać umowy zdalnie.

Otrzymasz również kilka gotowych grafik do edycji oraz przykłady akcji promocyjnych do
zastosowania.

CO OTRZYMUJESZ NA START?



WSPARCIE
Wspieramy Cię w całym okresie współpracy. Przekazujemy podpowiedzi co do działania, 
metod promocji, odpowiadamy na pytania itp. 

Nie martwisz się obsługą serwera VPS, odnawianiem certyfikatu SSL z obsługą płatności,
systemem zarządzania wiadomości PUSH. Portal i aplikacja są pod stałą opieką techników i
programistów. Gwarantujemy rozwój portali oraz aplikacji mobilnej w kwestiach
bezpieczeństwa i nowych funkcjonalności.

KANAŁY REKLAMOWE
Twoje główne kanały to PORTAL w naszej domenie POLECA.TO z wieloma funkcjami
reklamowymi i sprzedażowymi, które cały czas rozwijamy zgodnie z sugestiami
franczyzobiorców.
Aplikacja mobilna MOJE MIASTO, która jest połączona z portalem, dzięki czemu wszystko co
wykonujesz w portalu automatycznie wyświetla się w aplikacji.
Indywidualny fanpage na Facebooku oraz profil na Instagramie pod jedną rozpoznawalną
marką. To dzięki nim możesz w łatwy i tani sposób skutecznie reklamować swoich klientów
oraz portal i aplikację.

CO OTRZYMUJESZ NA START?



OBSŁUGA PORTALU
Na początku Twoim zadaniem będzie zbudowanie wartościowego

portalu i zarazem zwiększenie użyteczności aplikacji mobilnej w Twoim

powiecie. Systematyczna publikacja lokalnych wydarzeń czy promocja

w mediach społecznościowych to podstawy. Wiadomości lokalne

zintegrujemy z portalem informacyjnym z Twojego powiatu.

CO BĘDZIE TWOIM ZADANIEM?



CO BĘDZIE TWOIM ZADANIEM?

OBSŁUGA FACEBOOKA I INSTAGRAMA
Publikacja treści, ciekawostek, tworzenie konkursów przy współpracy z

lokalnymi firmami oraz informowanie o wydarzeniach to zadania, które

musisz wykonywać systematycznie.

W pakietach reklamowych każda firma ma zagwarantowaną publikację

postów reklamowych na "naszym" fanpage'u i Instagramie.



CO BĘDZIE TWOIM ZADANIEM?

SPRZEDAŻ
Jak w każdej firmie najważniejsza jest sprzedaż. Twoja praca poświęcona

na obsługę portalu i mediów społecznościowych musi mieć

odzwierciedlenie w sprzedaży.

Stawiamy na sprzedaż bezpośrednią pakietów reklamowych

składających się z kilkunastu narzędzi marketingowych, ale w naszym

projekcie rozwijamy również możliwość sprzedaży usług online jak np.

promowanie ogłoszeń lokalnych.



OFERTA HANDLOWA (do dowolnej modyfikacji)



OFERTA HANDLOWA (do dowolnej modyfikacji)



Analizujesz potrzeby w 
zakresie usług reklamowych

1

2
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PROCES SPRZEDAŻY

Nawiązujesz kontakty z 
lokalnymi przedsiębiorcami

Dopasowujesz odpowiedni 
pakiet reklamowy



5

6

4Podpisujesz umowę świadczenia 

usług reklamowych

Przedsiębiorca reguluje 

płatność za usługę

Raz w miesiącu kontaktujesz się z klientem 

w celu ustalenia nowej publikacji reklamy

Pamiętaj! 

Jako franczyzobiorca możesz dowolnie dostosować naszą ofertę handlową do 

swojego powiatu oraz dodać usługi dodatkowe jakie chcesz oferować.



Skupiamy się na budowaniu silnej marki, tworzymy zaangażowaną

grupę odbiorców, która będzie powracać i reagować na nasze

treści. Instagram oferuje osobne dane dla każdego zdjęcia, co jest

świetną opcją, gdy współpracujemy z markami. Czarno na białym

możemy wskazać konkretne liczby, dlatego nareszcie koniec z

domysłami dotyczącymi naszych zasięgów. Dzięki temu możemy

monitorować skuteczność swoich działań i poznać grupę naszych

odbiorców. Widzimy, które posty i relacje są wyświetlane przez

odbiorców i które z nich budzą największe zainteresowanie. W

pakiecie reklamowym klient otrzymuje konkretną ilość postów

reklamowych, które Ty jako franczyzobiorca publikujesz w formie

polecenia na fanpage'u oraz Instagramie. Dodatkowo pokazujemy

jak tworzyć konkursy oraz posty skupione na pozyskaniu większej ilości

odbiorców portalu i użytkowników aplikacji mobilne, dlatego szybko

wypromujesz projekt i zaczniesz sprzedaż.

Facebook i Instagram to główne kanały do promowania 
przedsiębiorców. 



Posiadasz umiejętności w sprzedaży usług 70%

Dobrze znasz narzędzia Facebooka 85%

POSZUKIWANY FRANCZYZOBIORCA

Masz zapał do pracy 100%

Nasz projekt to świetny pomysł również 
dla osób, które już prowadzą biznes i 

szukają dodatkowego źródła dochodu.

JEŚLI

TO JESTEŚ OSOBĄ, KTÓREJ SZUKAMY!



POWIAT > 100 TYS. MIESZKAŃCÓW POWIAT < 100 TYS. MIESZKAŃCÓW

LICENCJA
W naszym modelu funkcjonuje jednorazowa opłata licencyjna oraz opłata abonamentowa 

Wysokość opłaty jest uzależniona jest od ilości mieszkańców w danym powiecie.

1 TYS ZŁ + VAT
JEDNORAZOWO

3.5 TYS ZŁ + VAT
JEDNORAZOWO



Kolejną, ale ostatnią opłatą J jest abonament. 

POWIAT > 100 TYS. MIESZKAŃCÓW POWIAT < 100 TYS. MIESZKAŃCÓW

ABONAMENT

Abonament zawiera ! Opłatę za obsługę oraz dzierżawę serwerów VPS. Opieka programisty nad 
portalem. Możliwość tworzenia i utrzymanie skrzynek pocztowych w lokalnej domenie. 
Specjalny certyfikat SSL do obsługi płatności w portalu. Zapewniony rozwój aplikacji i portalu. 
Dostęp do narzędzi zarządzania portalem. Obsługę przez nas systemu wysyłki wiadomości PUSH. 

5 TYS ZŁ + VAT
ROCZNIE

10 TYS ZŁ + VAT
ROCZNIE

Istnieje możliwość rozłożenia płatności na miesięczne raty.



PRZYCHODY MIESIĘCZNE NETTO
Sprzedajesz pakiety roczne, pakiety w abonamencie miesięcznym

obsługę Facebooka i Instagrama, samą wizytówkę firmy w portalu i aplikacji, 

inne usługi powiązane jak wyróżnienia, projekty graficzne, kampanie w social media,

czy świadczone do tej pory przez Ciebie usługi, ale pod marką POLECA.TO

SZACOWANY MIESIĘCZNY PRZYCHÓD ZE SPRZEDAŻY 

WACHA SIĘ OD 10 TYS ZŁ – 30 TYS ZŁ 
PRZY ZAŁOŻENIU, ŻE BĘDZIESZ PRACOWAĆ SAM/A MIN. 8 GODZIN DZIENNIE.

PRZYCHODY



Przedstawiamy kwoty miesięczne prowadzenia działalności.

Jeśli prowadzisz już firmę w zasadzie jedynym dodatkowym kosztem 
będzie nasza opłata abonamentowa i ewentualne dojazdy do klientów.

KOSZTY MIESIĘCZNE

Prowadzenie działalności (Ulga ZUS 6 miesięcy 400 ZŁ potem 650 ZŁ + księgowość 200 ZŁ)
Dojazdy do klienta: 300 ZŁ
Telefon / Internet: 100 ZŁ

ŁĄCZNE KOSZTY MIESIĘCZNE: 1000 ZŁ

KOSZTY



Jeśli jesteś gotowy/a na uruchomienie projektu w swoim powiecie odpowiedz na maila, a 
prześlemy Ci wzór umowy franczyzowej do analizy i podpisania. 
Umowę podpisujemy na czas nieokreślony z 6 miesięcznym okresem wypowiedzenia. 

Następnie wystawiamy fakturę (opłata licencyjna i pierwsza opłata abonamentowa lub roczna). 

Po zaksięgowaniu płatności rozpoczynamy proces tworzenia portalu i kont w mediach 
społecznościowych oraz integracji portalu z aplikacją mobilną.

Zapoznajesz się że wszystkimi przesłanymi materiałami oraz przechodzisz szkolenie online -
wideokonferencja. Otrzymujesz wszelkie dostępy oraz materiały. Dostarczamy Ci pakiet startowy 
dokumentów, wizytówek, ofert handlowych i naklejek dla partnerów.

Twoim zadaniem pozostaje opracowanie Twojej indywidualnej strategii działania w najbliższych 
miesiącach. Oczywiście wskazujemy Ci drogę / przedstawiamy nasze propozycje. Masz dostęp do 
wszystkich naszych materiałów, które stworzyliśmy do tej pory i możesz je dowolnie modyfikować.

JAK ROZPOCZĄĆ WSPÓŁPRACĘ?



ul. Gawłowska 148,

96-500 Sochaczew

ADRES

+48 570 888 999
BIURO

biuro@poleca.to
EMAIL

KONTAKT

HUBERT GERASIK
+48 725 719 603

ZAPRASZAM DO KONTAKTU

mailto:biuro@poleca.to

