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Profil Firmy / Oferta współpracy  

Kategoria: Franczyza 

Preferowana struktura profilu firmy / oferty współpracy. Liczba znaków: brak limitu 

 Dane franczyzodawcy (nazwa i adres siedziby, adres strony) 

 Dane kontaktowe:  

 osoba ds. współpracy,  

 telefon,  

 adres e-mail,  

 link do formularza kontaktowego - dostępny na stronie reklamodawcy 

 Sied sprzedaży (placówki własne / partnerskie, doradcy mobilni) 

 Opis firmy 

 Oferta franczyzowa (korzyści, produkty, oferowane wsparcie) 

 Wymagania (profil Kontrahenta, koszt inwestycji) 

 Proces otwarcia (procedura otwarcia placówki) 

 Galeria (3 zdjęcia - tej samej proporcji) 

 Wymiar dłuższego boku: min. 1250 px / Format: jpg, 300dpi 

 Logo 

 Wymiar dłuższego boku: min. 600 px / Format: jpg, 300dpi 

 

Kategoria: Pośrednictwo finansowe / kredytowe 

Preferowana struktura profilu firmy / oferty współpracy. Liczba znaków: brak limitu 

 Dane firmy (nazwa i adres siedziby, adres strony) 

 Dane kontaktowe:  

 osoba ds. współpracy,  

 telefon,  

 adres e-mail,  

 link do formularza kontaktowego - dostępny na stronie reklamodawcy 

 Sied sprzedaży: (placówki / oddziały, doradcy mobilni)  

 O firmie (zwięzły opis firmy) 

 Oferta współpracy (korzyści, produkty, oferowane wsparcie) 

 Oczekiwania (profil Kontrahenta) 

 Formy współpracy (Agencje / biura, Agent mobilny) 

 Galeria (3 zdjęcia - tej samej proporcji) 

 Wymiar dłuższego boku: min. 1250 px / Format: jpg, 300dpi 

 Logo 

 Wymiar dłuższego boku: min. 600 px / Format: jpg, 300dpi 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 do Umowy świadczenia usług marketingowych przez serwis FranczyzaBanku.pl  
Specyfikacja techniczna reklamy 

 
 

Aplikacja "Dopasuj ofertę współpracy"  

Forma współpracy (max 3) 

 Placówka franczyzowa 

 Agencji / biura 

 Agent mobilny 

Rodzaj oferowanych produktów 

 Kredyty gotówkowe 

 Pożyczki pozabankowe 

 Kredyty hipoteczne 

 Kredyty samochodowe 

 Kredyty i pożyczki dla firm 

 Leasing 

 Faktoring 

 Ubezpieczenia majątkowe 

 Ubezpieczenia na życie 

 Produkty inwestycyjne 

 Dotacje unijne 

 Pełna oferta bankowa (dot. placówki franczyzowej Banku) 

 

Szczegółowa oferta produktowa 

Rodzaj produktu zgodny z klasyfikacją "Produkty finansowe" dostępną na stronie pod adresem: 

https://franczyzabanku.pl/produkty-finansowe 

 Kredyty gotówkowe 

 Pożyczki pozabankowe 

 Kredyty hipoteczne 

 Kredyty samochodowe 

 Kredyty i pożyczki dla firm 

 Leasing 

 Faktoring 

 Ubezpieczenia majątkowe 

 Ubezpieczenia na życie 

 Produkty inwestycyjne 

 Dotacje unijne 

 Pełna oferta bankowa (dot. placówki franczyzowej Banku) 

Typ 

 Nazwa instytucji 
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Artykuł / Wywiad - Kategoria serwisu "Newsroom" 

Tekst 

 Liczba znaków: brak limitu 

 Imię i nazwisko autora lub nazwa firmy:  max. 50 znaków ze spacjami 

Zdjęcie główne  

 Wymiar: 1250*650 px opcjonalnie 1250 px wzdłuż dłuższego boku  

 Format: jpg, 300dpi 

 

Artykuł / Wywiad - Magazyn biznesowy "Przewodnik dla Pośredników Finansowych"  

Tekst 

 Liczba znaków: brak limitu 

Zdjęcie główne  

 Wymiar: 1250*650 px  

 Format: jpg, 300dpi 

Zdjęcie profilowe autora  

 Wymiar: 300*300px  

 Format: jpg, 300dpi 

Biogram autora 

 Liczba znaków (tekst jednolity bez nagłówków): max. 700 znaków ze spacjami 

 

Eksperci 

Biogram eksperta 

 Liczba znaków (tekst jednolity bez nagłówków): max. 700 znaków ze spacjami 

Zdjęcie profilowe eksperta 

 Wymiar: 300*300px  

 Format: jpg, 300dpi 

Zdjęcie tło  

 Wymiar: 900*350px  

 Format: jpg, 300dpi 

 


