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OFERTA WSPÓŁPRACY 
Katalog szkoleń 

www.trainingplanet.pl 
 

 Publikuj oferty szkoleniowe 

 Pozyskuj zapytania ofertowe 

 Sprzedawaj szkolenia 

 Przeglądaj przetargi branżowe 

 Promuj obiekty szkoleniowe 

 



 

 

 

trainingplanet.pl  to katalog szkoleń otwartych, zamkniętych, kursów i warsztatów,  
firm szkoleniowych oraz ośrodków szkoleniowych z całej Polski. 
 
Bogata baza ofert szkoleniowych dedykowana jest dla kadry pracowniczej  
każdego szczebla i każdej branży. 
 
Znajdziesz tutaj również specjalne oferty szkoleniowe: bezpłatne, promocyjne  
lub dofinansowane EFS, a także szkolenia e-learning.  
 
Specjalna oferta reklamowa dla firm szkoleniowych i nie tylko, pozwala  
na prowadzenie działań promocyjnych, reklamowych i sprzedażowych  
skierowanych do użytkowników katalogu trainingplanet.pl.  
 
Systematycznie rozszerzamy zasięg i docieramy do grona najbardziej zainteresowanych odbiorców.  

 

Katalog szkoleń to: 

 Niski koszt dotarcia do klienta 

 Intuicyjny i prosty panel do zarządzania i publikacji ofert 

 Dodatkowe narzędzia i usługi do aktywizacji sprzedaży 

 Narzędzia do utrwalania i budowania wizerunku firmy 

 Prosta i skuteczna współpraca 

 
 

Statystyki katalogu szkoleń: 

 Ponad 900 firm szkoleniowych** 
 Ponad 4000 ofert szkoleniowych 
 28 000 odsłon w miesiącu* 

*na podstawie Google Analytics ze stycznia 2015 r. 

**na podstawie danych z trainingplanet.pl ze stycznia 2015 r. 

 

 

 

  

Informacje ogólne 

 



 

  

 

Pakiety „Czas” 

Posiadając konto możesz dodawać i publikować oferty szkoleniowe w katalogu szkoleń.  

 Niezobowiązujący 14 dniowy okres testowy 
 Brak konieczności przedłużania pakietu 
 Zmiana pakietu w każdym momencie 
 Stali klienci otrzymują rabaty 

 

 

 

Promocje 
 Dla nowopowstałych firm – istniejących krócej niż 12 m-cy, pakiet STANDARD / ADANCED / 

PREMIUM w jednej kwocie: 99 zł netto (+23%VAT) / 12 m-cy. 

 

 

  

Publikacja szkoleń w katalogu 

 



 

Opis usług wchodzących w skład pakietów 
 

Ilość ofert szkoleniowych 

Możesz wprowadzić dowolną ilość ofert szkoleniowych  
i zarządzać ich treścią oraz publikacją. 

Oferty wprowadzone w pakiecie STARTOWY, po upływie okresu testowego,  
są wyłączane z publikacji po 21 dniach. 
Jeżeli wykupisz jeden z płatnych pakietów będziesz posiadał dostęp do wcześniej wprowadzonych 
ofert.  

Wizytówka firmy 

Wizytówka firmy może zawierać: opis firmy, logo, mapkę dojazdu,  
adres WWW oraz listę szkoleń w wizytówce firmy.  
W pakiecie STARTOWY zarządzanie danymi możliwe jest nawet  
po wygaśnięciu okresu testowego. 

Zapytania ofertowe 

Masz możliwość odbierania zapytań ofertowych od potencjalnych klientów.  
 
Formularz do składania zapytań dostępny jest na stronie szczegółowej oferty szkoleniowej.  
Dzięki temu klienci mogą w prosty i szybki sposób przesłać do Ciebie zapytanie.  
 
Za każdym razem otrzymasz powiadomienie na skrzynkę e-mail,  
a pełne zapytanie możesz odczytać po zalogowaniu się na własne konto,  
w panelu administracyjnym.  

Miejsce na załączniki 

Do każdej oferty możesz dodać teraz pliki do pobrania w dowolnym formacie, np. PDF, Excel, Word 
czy prezentację Power Point. 
Każdy pakiet posiada limit wielkości wszystkich przechowywanych plików. 
 
 

Statystyki podstawowe 

Masz dostęp do statystyk:  
Odwiedziny wizytówki Twojej firmy  
Odwiedziny każdej Twojej oferty szkoleniowej  

 
Statystyki dostępne są w formie wykresów, z podziałem dziennym 
i tygodniowym, wraz z możliwością ustawienia przedziału czasowego.  

  



 

Statystyki rozszerzone 

Są to statystyki gromadzone z wyszukiwarki katalogu szkoleń.  
Pozwalają na analizę potrzeb potencjalnych klientów,  
począwszy od szukanych fraz, popularności tematyki, aż na popularności miast kończąc.  
 
Statystyki rozszerzone to:  

Statystyki szukanych fraz/haseł  
Statystyki wybieranych przedziałów cenowych szkoleń  
Statystyki szukanych szkoleń wg miast  
Statystyki szukanych szkoleń wg tematyki  
Statystyki szukanych szkoleń wg rodzajów (otwarte/zamknięte/e-learning itd.)  

 
Statystyki dostępne są w formie wykresów i tabel, z podziałem dziennym i tygodniowym,  
wraz z możliwością ustawienia przedziału czasowego.  

Dostęp do bazy ogłoszeń przetargowych 

Dostęp do najświeższych ogłoszeń przetargowych związanych ze szkoleniami, kursami i ośrodkami 
szkoleniowymi.  
 
W panelu konta możesz wyszukiwać i przeglądać pełną treść ogłoszeń o przetargach  
z całej Polski związanych z usługami szkoleniowymi. 

Link do oferty szkoleniowej na stronie głównej - ekspozycja przez 1 tydzień 

Usługa promowania oferty polega na ekspozycji Twojej oferty (linku do oferty)  
przez 1 tydzień na stronie głównej.  
Usługa dostępna jest w trakcie ważnego pakietu i to Ty decydujesz  
kiedy i jakie szkolenie będzie promowane na stronie głównej.  
 
Jeżeli wykorzystasz przysługujący Ci limit promocji ofert w ramach pakietu,  
usługę możesz dokupić oddzielnie.  
Cena: 70 zł netto (86,10 zł brutto) / 1 tydzień.  
 

  



 

 

  
 

 

Usługi reklamowe świadczymy dla firm posiadających i nieposiadających konto w katalogu. 
 
Zapraszamy wszystkie firmy do współpracy. 

 

Opis usług reklamowych 

Ekspozycja linku do szkolenia w bloku "Promowane w tym tygodniu" - strona główna 

Wybierasz dowolną ofertę, którą chcesz promować na tej liście. Link do oferty prowadzi do 

szczegółów szkolenia w katalogu trainingplanet.  

Pozycja na liście zależy od daty zamówienia usługi. 

Ekspozycja linku do szkolenia w bloku "Szkolenia LAST MINUTE" - strona główna 

Wybierasz dowolną ofertę, którą chcesz promować na tej liście. Link do oferty prowadzi do 

szczegółów szkolenia w katalogu trainingplanet.  

Pozycja na liście zależy od daty zamówienia usługi.  

Wartość procentowa wyliczana jest automatycznie z różnicy ceny standardowej i ceny promocyjnej 

wpisanej przy dodawaniu szkolenia. 

Mailing do firm szkoleniowych w katalogu 

Mailing realizowany do firm szkoleniowych zarejestrowanych w katalogu trainingplanet.pl 

oraz własnej bazy danych. 

Mailing do branży HR 

Mailing reklamowy możliwy jest do dwóch odrębnych baz odbiorców (rekordy nie dublują się): 

 Branża HR 

REKLAMA w katalogu 

 



 

 Newsletter HR (subskrybenci portalu HRtrendy.pl) 

 

Cechy mailingu 

 Wysoka skuteczność 

 Waga maksymalnie: 50kb 

 Format: HTML / tekstowy 

 

Logo firmy na stronie głównej  

Aby podnieść świadomość marki firmy dajemy Ci możliwość  
prezentacji logotypu na stronie głównej katalogu na określony czas.  
 
Logo może kierować w dowolnie wybrane miejsce,  
np. do listy szkoleń / profilu Państwa firmy w katalogu lub  
bezpośrednio na Państwa stronę internetową.  

Logo firmy w wybranej kategorii  

Aby podnieść świadomość marki firmy dajemy Ci możliwość  
prezentacji logotypu na stronie głównej.  
 
Logo może kierować w dowolnie wybrane miejsce,  
np. do listy szkoleń / profilu Państwa firmy w katalogu lub  
bezpośrednio na Państwa stronę internetową.  

Banner na stronie głównej 

Prezentacja bannera reklamowego o rozmiarach 468x60 lub 700x100 na stronie głównej.  
Format: JPG/GIF/SWF, maksymalny rozmiar: do 40kb  

  



 

 

 
Jeśli są Państwo zainteresowani naszą ofertą, bardzo prosimy o kontakt.  
 
Przy zamówieniach większej ilości usług lub długiej współpracy oferujemy rabaty. 
Do wszystkich podanych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%. 
 
Zamówienia można składać drogą elektroniczną. 

 

 

Mirosław Nowoszewski 

mnowoszewski@trainingplanet.pl 

telefon: +48 695 05 65 20 

 

 

 
 

KONTAKT 

 

Dane rejestracyjne spółki 

ENNOVA Spółka Jawna 
ul. Słoneczna 36 / 50 
82-300 Elbląg 

NIP: 5782976225 
EUNIP: PL5782976225 
KRS: 0000282777 
REGON: 280216540 

Spółka Jawna zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Olsztynie 
w VIII Wydziale Krajowego Rejestru Sądowego. 

Konto bankowe 
BRE Bank 
nr: 84 1140 2004 0000 3102 4745 6569 
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