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Dlaczego warto przyłączyć się do sieci?  
 
Sieć dlawas.info zapewnia wydawcom regionalnych portali pełne wsparcie techniczne oraz          
merytoryczne przy prowadzeniu własnego medium. W skład comiesięcznej opłaty w          
wysokości 299 złotych partner w sieci otrzymuje dostęp do wszystkich funkcjonalności oraz            
nieocenioną oszczędność czasu, której nie można porównać do żadnych innych rozwiązań.  
 
Aktualnie w sieci działa 60 portali, docelowo będzie liczyła 330. czyli jeden portal w każdym               
mieście powiatowym w kraju.  
 
 
W ramach współpracy franczyzowej partnerzy otrzymują wyłączność terytorialną -         
także w 1 mieście powiatowym, może funkcjonować tylko jeden portal 1 - dlatego             
najpierw trzeba się upewnić, że dany portal jest wolny.  
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Znaki patentowe sieci  
 
Logotypy sieci zostały opatentowane i żaden obcy podmiot nie może z nich korzystać. Takie              
działania choć czasochłonne są bardzo przyszłościowe i zapobiegają kradzieży własności          
intelektualnej.  
 

 
 

Stały support telefoniczny i mailowy 
 
W przypadku jakichkolwiek problemów partnerzy mogą liczyć na wsparcie w postaci           
supportu telefonicznego i mailowego oraz za pośrednictwem facebooka.  
 

 
 

Wewnętrzna grupa dyskusyjna  
 
W celu stworzenia przewagi konkurencyjnej w grupie stale wymieniamy się wiedzą i            
doświadczeniami. Partnerzy, którzy stają się członkami sieci otrzymują dostęp do zamkniętej           
grupy dyskusyjnej.  
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Przykładowe posty z grupy:  

 

 
 
Programy afiliacyjne i reklamowe  
 
Każdy partner sam decyduje jak wykorzystać swoje miejsca reklamowe na portalu.           
Oczywiście najwięcej warta jest reklama lokalna ale partnerzy w sieci mogą zarabiać            
również dzięki programom afiliacyjnym i reklamowym. Portal posiada wbudowane centrum          
kuponów tradedoubler można również zarabiać na reklamach z programów partnerskich.  
 
Każdy z partnerów może odstąpić część miejsc reklamowych na preferowany przez sieć            
adserwer, a zysk z tego tytułu będzie generowany na bazie odsłon i kliknięć użytkowników              
portalu. Reklamy tego typu są znacznie mniej rentowne niż reklamy pozyskane na rynku             
lokalnym, ale mogą być uzupełnieniem własnej oferty i systematycznym źródłem dochodu.  
 

 

 
Naprawy i modernizacje w cenie  
 
Partner, który jest w sieci nie musi się przejmować żadnymi naprawami, modernizacjami czy             
ulepszeniami portalu. Wszystkie kwestie techniczne prowadzone są przez oddział główny i           
nie absorbują czasu osoby prowadzącej portal. Projekt stale ewoluuje w szybko rozwijającej            
się branży, gdzie trzeba być zawsze na bieżąco.  
Wystarczy tylko komputer z dostępem do internetu.  
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Książka know-how 
 
Chcemy by nasz zespół był możliwie najlepszy, dlatego też każdy nowy partner otrzyma             
pełną instrukcję obsługi portalu. Z książki dowiecie się jak można prowadzić portal by stać              
się liderem w swoim mieście. 

 
 
Zawartość książki jest objęta umową poufności ze względu na jej zawartość merytoryczną,            
poniżej przedstawiamy tematykę książki  
 

SPIS TREŚCI KSIĄŻKI KNOW-HOW 
 

I      Wstęp 
II     Zasady pisania artykułów 
III    Pozyskiwanie treści 

1        Wewnętrzna baza artykułów 
2        Przedruki, czyli szybkie artykuły 
3        Rzecznicy prasowi 
4        Współpraca z organizacjami,  

                         instytucjami i innymi 
5        Artykuły autorskie 
6        YouTube 
7        Facebook - jako źródło informacji 
8        Instagram i twitter 
9        Ostrzeżenia pogodowe 
10     Przeredagowanie artykułów 
11     Osoby do współpracy 
12     Pomysły na konkursy 

IV    Monitorowanie i analiza statystyk 
V     Prowadzenie fanpage na Facebooku 

1        Pozyskiwanie fanów na Facebooku 
2        Systematyczność publikacji 

VI    Podstawy prawne działania portalu 
1        Prawo prasowe 
2        Wymagane formalności 
3        Legitymacje Prasowe 

VII       Marketing lokalny 
VIII  Pozyskiwanie klientów i reklamodawców 
IX    Proponowany sprzęt do obsługi biznesu 
X     Psychologia przekazu reklamowego 

1        Manipulacja emocjami w reklamie 
2        Psychologia copywritingu 
3        Psychologia artworku 
4        Planowanie kampanii reklamowej  
5        Kreowanie wizerunku firmy 

XI    Instrukcja Administratora Portalu  
       franczyzowego dlawas.info 

1        Logowanie 
2        Kokpit panelu administracyjnego 
3        Baza Artykułów 
4        Baza Modelek i Hostess 
5        Gazetki Reklamowe 
6        Katalog Firm 
7        Komentarze 
8        Ogłoszenia 
9        Reklama 
10     Ustawienia 
11     Użytkownicy 
12     Sprzedaż biletów 
13     Zamawianie jedzenia 

____________________________________________________________________________________________________ 
 

DlaWas.Info sp. z o.o., ul.  Szelągowska 49, 61 – 626 Poznań, - KRS 0000549832 - E-mail: biuro@dlawas.info 
 

4 

mailto:biuro@dlawas.info


 

_________________________________________________________________________ 

 
Nowoczesna infrastruktura serwerowa 
 
Całą platforma DlaWas.Info utrzymywana jest w jednym z najnowocześniejszych Data          
Center w Polsce - Sinersio Data Center, które korzysta z technologii dostarczonych przez             
światowych liderów.  
Sinersio Data Center jest jednym z najnowocześniejszych tego typu obiektów w Polsce.            
Został zbudowany zgodnie ze standardem TIER III i pozytywnie oceniony przez Uptime            
Institute, po przeprowadzonych testach. 
Obiekt oddany do użytku w 2013 roku, spełnia światowe wymagania stawiane budynkom            
przeznaczonym pod data center oraz uwzględnia coś, co wyróżnia nas spośród tego typu             
obiektów – zawiera szereg istotnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych wynikających          
z dużego doświadczenia branżowego właścicieli obiektu i inżynierów firmy Sinersio Polska. 
Sinersio Data Center kładzie bardzo duży nacisk na bezpieczeństwo powierzonych zasobów           
IT (danych i infrastruktury). Wszystkie urządzenia techniczne niezwiązane bezpośrednio z          
funkcjonowaniem infrastruktury IT są zainstalowane poza przestrzenią komory IT. Pozwala          
to na przeprowadzanie wszelkich prac serwisowych w obszarze szaf klimatyzacji          
precyzyjnej, UPS, SUG, VESDA czy routerów brzegowych i urządzeń operatorów          
telekomunikacyjnych – bez konieczności wchodzenia w przestrzeń komory IT. 
 
Łączna powierzchnia Data Center wynosi obecnie powyżej 3000 m2 
 
Budynek spełnia wymagania techniczne i organizacyjne opisane w Rozporządzeniu Ministra          
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku (w sprawie warunków,             
jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy służące do przetwarzania danych          
osobowych). 

Komora IT 
● Wysokość pomieszczenia: 4,5m (ponad podłogą techniczną) 
● Wysokość podłogi technicznej: 1m 
● Obciążenie podłogi technicznej: 25KN/m2 
● Obciążenie punktowe: 5KN 
● Obciążenie płyty fundamentowej: 30KN/m2 
● Całkowite (fizyczne) odseparowanie przestrzeni mokrej i suchej w obiekcie (w 

obszarze komory IT brak urządzeń „mokrych” takich  jak klimatyzatory czy 
nawilżacze) 

● Spełnia wymagania normy PN-EN-1047-2, która określa wymagania dotyczące 
pomieszczeń i pojemników do przechowywania nośników informacji. 

System klimatyzacji 
System klimatyzacji oparty jest o rozwiązanie Aisle (firmy Emmerson Power Network) z            
redundancją urządzeń w układzie N+1. Instalacja wody lodowej w układzie N+N (podwójny            
układ instalacji wody lodowej). System klimatyzacji składa się z: 

● 4 wytwornic wody lodowej (w tym jedna z odzyskiem energii cieplnej) 
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● 6 szaf klimatyzacji precyzyjnej 
● 3 nawilżaczy powietrza 

Moc chłodzenia dostępna w chwili uruchomienia obiektu wynosi 0,5MW 

System zasilania energetycznego 
System zasilania oparty jest o rozwiązanie firmy Siemens układ rozdzielni SN i NN. 
System zasilania energetycznego DC Sinersio wyposażone jest w: 

● dwukierunkowe zasilanie od strony SN 
● dwa niezależne tory NN, każdy zabezpieczony układem UPS Trinergy firmy Chloride           

oraz agregat (moc UPS dostępna w chwili uruchomienia obiektu to 2x 0,4MW z             
możliwością rozbudowy do 2×0,8MW – bez konieczności wymiany urządzeń i bez           
przerw w zasilaniu) 

● zespół prądotwórczy firmy Cummins o mocy 1110kVA z dwoma zbiornikami paliwa i            
możliwością dotankowywania w trakcie pracy agregatu 

● każdy rząd rack zasilany z dwóch niezależnych torów NN (szynoprzewody pod           
poziomem podłogi technicznej) – 230/400V. 

 
Certyfikaty: 

 

 
 
 
Współpraca z partnerami zapewnia stały rozwój infrastruktury i środowiska aplikacyjnego. 
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Administracja serwerami  
Członkowie sieci DlaWas.Info nie muszą się przejmować żadnymi sprawami technicznymi.          
Poczucie bezpieczeństwa zapewnia profesjonalny zespół administracyjny i antywirus        
działający on-line na wszystkich stronach sieci.  
 
W ramach bezpieczeństwa franczyzobiorcy otrzymują w ramach administracji infrastrukturą         
serwerową:  

● Oprogramowanie chroniące przed atakami DDoS, 
● Audyty Bezpieczeństwa infrastruktury, 
● Instalacja rozwiązania zapewniającego ochronę przed wirusami (ochrona 

real-time)3h  
● Optymalizacja wydajności serwera, 
● Aktualizacje komponentów systemowych i bezpieczeństwa, 
● Monitoring dowolnych procesów, wykorzystanych zasobów i czasów reakcji aplikacji, 
● Cykliczne kopie bezpieczeństwa,  
● Monitoring serwerów 24/7 
● Monitoring dowolnych procesów 
● Powiadomienia centrali via telefon, sms, e-mail - gdyby któreś ze stron nie działały  
● Weryfikacja prawidłowości działania 
● Zaufane logowanie do serwerów 
● Instalacja poprawek bezpieczeństwa 
● Zapobieganie atakom 
● Dbałość o aktualność komponentów systemowych 

 
Infrastruktura serwerowa rozproszona jest na kilku serwerach, aby umożliwić         
najwydajniejszą, a zarazem najbezpieczniejszą pracę. 
 
Antywirus działający w trybie online 
 
Strony w naszej sieci są zabezpieczone przed wirusami za pośrednictwem WebAnti  
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Jakie zagrożenia niesie za sobą nieodpowiednie zabezpieczenie strony?:  
 

● WYSYŁKA SPAMU - Po udanym włamaniu na Twoją stronę, serwer który ją            
udostępnia w Internecie, zostanie wykorzystany do masowej wysyłki spamu na cały           
świat. Twoja domena trafi na SPAM listy, co utrudni Twoją komunikację z klientami. 

 
● WYCIEK INFORMACJI - Dane Klientów najczęściej są kolekcjonowane długimi         

latami, zawierają wrażliwe informacje. Nie możesz pozwolić sobie na ich wyciek. 
 

● UTRATA KONTROLI - Najgorszy scenariusz chyba dla każdego właściciela portalu          
to całkowita utrata kontroli. Najczęściej dostęp do strony zostaje zablokowany, a           
strona wyłączona. Chwilę później otrzymasz propozycję zapłaty okupu. 

 
● POZYCJA W GOOGLE - W momencie wykrycia przez mechanizmy Google          

złośliwego oprogramowania na Twojej stronie zakładana jest blokada. Każdy         
odwiedzający stronę jest informowany o zagrożeniu. Twój portal traci użytkowników,          
a ciężko wypracowana pozycja w Google gigantycznie spada. 

 
Nasze wszelkie zabezpieczenia, minimalizują ryzyko wystąpienia takich sytuacji.  

 
Zabezpieczenie prawne działalności portalu. 
 
Partnerzy w ramach przystąpienia do sieci DlaWas.Info otrzymują wzory wszelkich          
dokumentów potrzebnych do prawnego zabezpieczenia działalności portalu.  
 

1. GIODO - w ramach tych dokumentów dostarczamy: Instrukcję zarządzania          
systemem informacyjnym, politykę bezpieczeństwa, wniosek, instrukcje wypełnienia       
dokumentów itp. Czyli kilkadziesiąt stron, które wymagają jedynie delikatnej edycji w           
wyznaczonych miejscach. W niektórych przypadkach rejestracja nie jest konieczna,         
jednakże niedopełnienie obowiązku GIODO może skutkować dużą karą finansową.  

2. Wpis do rejestru dzienników i czasopism - instrukcja jak dokonać takiego wpisu.  
3. Wzory do wypełnienia Regulamin serwisu i polityka prywatności  
4. Informacja o przetwarzaniu plików Cookies - odbywa się u nas automatycznie.           

Franczyzobiorca nic w tym zakresie nie musi robić. Zabezpieczenie tej kwestii jest o             
tyle istotne, że niedopełnienie tego obowiązku może właścicieli stron sporo          
kosztować.  

5. Wzory legitymacji prasowych z możliwością ich wydrukowania.  
6. Wszelkie dokumenty potrzebne do modułów dodatkowych z instrukcjami np: PayU,          

biety24.pl i pozostałe. 
7. Dokumenty przydatne do prowadzenia działalności np: protokoły, regulamin        

konkursów, umowy reklamowe itp 
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W przypadku osób zaczynających swoją działalność w internecie i mediach, wszelkie wyżej            
omówione dokumenty optymalizują koszty. Zlecenie wykonania takich dokumentów do         
kancelarii może wygenerować dość spore koszty. W przypadku sieci DlaWas.Info są one            
dostarczane nieodpłatnie.  
 

  
 
 

Edytowalne oferty reklamowe i sposoby sprzedaży 
reklam.  
 
Wraz z rozwojem portalu zmienia się także ilość użytkowników odwiedzających portal.           
Zmienia się także liczba odsłon oraz fanów na Facebooku a wszystkie te liczby wpływają na               
wyższą cenę reklamy na portalu.  
Każdy z partnerów ma dostęp do dokumentów firmowych w tym ofert reklamowych, które             
może wysłać swoim klientom w wersji elektronicznej lub wręczyć na spotkaniu z            
potencjalnym reklamodawcom. 
Oferty reklamowe są przygotowane przez grafików i można je w prosty sposób edytować             
bez potrzeby korzystania ze skomplikowanych programów graficznych.  
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Reklamy klienci mogą zamawiać w 3 sposoby: Mailowo, Telefonicznie i On-line.  
 

 
Zamawianie reklam on-line odbywa się bezobsługowo za pośrednictwem PayU.         
Administrator na zapleczu technicznym musi tylko potwierdzić kreację graficzną reklamy.  
 

 
 

 
Aplikacja na smartfony (android oraz ios) 
 

 
 
Duża część internautów woli korzystać z aplikacji niż w sposób tradycyjny z internetu. Mając              
to na uwadze portale posiadają także aplikacje mobilne, które można pobrać za darmo na              
platformach Google Play oraz App Store. Ważnym aspektem przy korzystaniu z aplikacji jest             
zliczanie użytkowników aplikacji do ogólnego ruchu na portalu, co przekłada się na            
atrakcyjność oferty reklamowej.  
Aplikacja zawiera wszystkie funkcjonalności portalu. W prosty sposób można zmienić miasto           
docelowe. Dzięki temu osoby, które przyjechały do naszego miasta, a korzystają z innych             
portali należących do sieci, doskonale odnajdą się na lokalnym portalu.  
 
Wyświetlenia z aplikacji wliczają się również z statystyki portalu, jest to bardzo ważne 
z uwagi na politykę reklamową.  
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Strona responsywna z breakpointami - 
dostosowująca się do wszystkich urządzeń  
 
Dużą zaletą strony technologicznej sieci jest jej uniwersalność. Każdy poszczególny portal           
jest responsywny, a ponadto strona posiada tzn breakpointy po przekroczeniu których portal            
automatycznie zmienia swój wygląd. Dzięki temu strona dostosowuje się do różnych           
rozdzielczości automatycznie.  
W prosty sposób można przetestować ten mechanizm na swojej przeglądarce poprzez           
odtworzenie dowolnej strony należącej do sieci dlawas.info (np. Katowice.dlawas.info) i          
zmiejszać szerokość okienka powoli. W ten sposób zobaczyć można jak strona dostosowuje            
się do danego wymiaru.  
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Opracowanie logotypów  
 
Przy dołączeniu do sieci dlawas.info nie ma konieczności zmiany nazwy portalu, warto            
jednak pomyśleć nad opracowaniem logotypu spójnego z siecią tak by czerpać korzyści ze             
wspólnych akcji i patronatów sieciowych.  

 
Ważnym aspektem przy prowadzeniu medium jest identyfikacja wizualna, która powinna być           
spójna dla całej sieci tak by osoba z każdego krańca Polski kojarzyła logotyp i miała               
świadomość wartości marki.  
W ramach umowy franczyzowej opracowujemy i przygotowujemy logotypy we wszystkich          
najpotrzebniejszych formatach. Zarówno rastrowe jak i wektorowe, na potrzeby strony          
internetowej jak również facebooka.  

 
 
Na ważniejsze święta lub wydarzenia, przygotowujemy wersje okazjonalne.  
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Wewnętrzna baza zdjęć dostępna tylko dla członków       
sieci dlawas.info  
Każdy portal w sieci ma dostęp do wewnętrznej bazy zdjęć tworzonej przez profesjonalnych             
fotografów. W bazie zdjęć do wykorzystania są fotografie m.in policji, straży pożarnej,            
szpitala, aresztu, marketów, imprez i wiele wiele więcej. 
Baza jest stale aktualizowana i uzupełniana wraz z zapotrzebowaniem partnerów 
prowadzących portale.  
Jeśli nasi partnerzy nie znajdą w bazie wewnętrznej odpowiedniego zdjęcia to na pewno             
wyszukają go za pośrednictwem wyszukiwarki darmowych zdjęć sugerowanej przez sieć. 
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Instrukcje i tutoriale  
 

W przypadku nowych rozwiązań    
wdrażanych do sieci opracowywane są     
instrukcje i tutoriale tak by wszystko      
było czytelne i nie wymagało wiele      
czasu na naukę. Wszystkie nowe     
rozwiązania, które są wprowadzane    
mają na celu rozwój sieci i stwarzanie       
kolejnych modułów zwiększających   
ruch oraz zarobki każdego z portali.  
Instrukcje i tutoriale znajdują się w      
wewnętrznej sieciowej grupie, do której     
dostęp mają tylko portae z sieci.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Po prawej stronie przykładowe 
instrukcje i tutoriale.  

 

 
 
 

Duża baza artykułów (codziennie dostarczane nowe)  
 
Każdego dnia dbamy by internauci otrzymywali aktualne i atrakcyjne treści uniwersalne. 
Wszelkie zmiany w prawie, finansach, zdrowiu i innych branżach dostarczane są przez sieć i              
za pomocą jednego kliknięcia trafiają na regionalny portal. To wydawca decyduje jaki artykuł             
umieści na swoim portalu a w przypadku tzw “suszy medialnej” artykuły są bardzo dobrym              
uzupełnieniem regionalnych informacji.  
Ponadto wszystkie portale ze sobą współpracują również pod względem wymiany treści.  
Dla przykładu portale w powiatach sąsiadujących ze sobą współpracują ze sobą również            
przy wymianie informacji regionalnych.  
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_________________________________________________________________________ 

 
 

Materiały graficzne 
Partnerzy otrzymują również wsparcie w postaci gotowych materiałów graficznych         
potrzebnych przy funkcjonowaniu medium. Gotowe i uniwersalne materiały graficzne         
przydają się także do zwiększenia interakcji fanów w mediach społecznościowych a to            
bardzo istotne w szybko ewoluującym środowisku informacyjnym.  
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Wspólne akcje promocyjne  
 
Jako sieć portali mamy dużo większe możliwości podejmowania współpracy z największymi           
firmami. Przykładem niech będą koncerty największych zagranicznych gwiazd które         
obejmujemy patronatem medialnym jako sieć portali. Dodatkowo dzięki wbudowanym         
mechanizmom sprzedaży biletów możemy zarabiać na prowizji od sprzedaży wydarzeń na           
terenie całego kraju. Każdy członek sieci ma również możliwość by promować rozwiązania            
własne, najważniejsze jednak by korzystała na tym cała sieć i pozostali partnerzy- to             
oczywiście działa w 2 strony.  
 
Przykładowo:  
 
Bardzo popularny zespół z gatunku cięższego grania “Nocny Kochanek” organizował trasę           
koncertową. W ramach współpracy zespół nagrał indywidualne filmy promujące koncert i           
zapraszał czytelników danego portalu. Sieć oferowała w zamian baner reklamowy i artykuły            
promujące.  

 
 
 
Sieć obejmuje również patronaty medialne nad największymi wydarzeniami w Polsce,          
między innymi dzięki współpracy z agencja Prestige MJM.  
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_________________________________________________________________________ 

Przykładowy koncert objęty patronatem - przez sieć DlaWas.Info  
 

 
 
 

Wersja strony dostosowana pod telewizory 
prezentacyjne i telebimy  
 
Posiadając content i kanał informacyjny swą ofertą można dotrzeć do ludzi poprzez inne             
kanały informacyjne. Portale posiadają rozwiązanie, które umożliwia eksport informacji i          
wydarzeń z portali na telewizory i telebimy znajdujące się np w marketach, na dworcach czy               
stacjach benzynowych. 
 

 
 

Film z przykładowym telewizorem prezentacyjnym: https://youtu.be/ljRKWLoqn8E 
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_________________________________________________________________________ 

Pogoda długoterminowa  
 
Wygodnym narzędziem, które generuje dodatkowy ruch na portalu jest prognoza          
długoterminowa, które wyświetlana jest automatycznie dla każdego miasta. Prognoza         
pogody na portalach zawiera również prognozę szczegółową oraz ciekawą grafikę          
wizualizującą warunki w danym mieście. Co najważniejsze, również ten moduł jest           
bezobsługowy dla franczyzobiorców.  

 
 

 
Współpraca przy wymianie artykułów i informacji 
wewnątrz sieci  
 
Co dwie głowy to nie jedna. A w sieci tych          
głów jest już kilkadziesiąt i stale dochodzą       
kolejni partnerzy. Wspólna wymiana    
doświadczeń i wiedzy pozwala na     
pozyskanie doświadczenia potrzebnego do    
pokonania konkurencji na swoim lokalnym     
rynku.  
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_________________________________________________________________________ 

 

Szkolenia na żywo i online 
 
Sieć pomimo stałego kontaktu sieć przeprowadza szkolenia dla członków lokalnych redakcji. 
Spotkania w zależności od zakresu pytań można odbywać na żywo lub online. Każdy             
czwartek w tygodniu jest zarezerwowany przez nas dla naszych franczyzobiorców.          
Tematyka spotkania jest dowolna, a przy okazji można napić się dobrej kawy i zrobić              
darmowe zdjęcia w studio przez profesjonalnego fotografa (np: do legitymacji prasowych.)  
 

 

 
 
 
W planach są również spotkania członków sieci z całej Polski. W ciągu dwóch dni będzie               
można wysłuchać ciekawych informacji dotyczących sieci i branży, a przede wszystkim           
będzie to doskonała okazja, aby poznać partnerów z całej sieci. Do tej pory odbywały się               
jednodniowe szkolenia w niektórych regionach Polski.  
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Gazetki promocyjne dla wszystkich supermarketów 
z danego miasta 
 
W każdym mieście powiatowym znajdują się markety i większe sieciówki. Na zapleczu            
zaznaczamy jakie markety mamy w swoim mieście a w centrali sieci uzupełniane i             
aktualizowane są wszystkie gazetki promocyjne. W ten sposób mamy porównanie cen w            
większości marketów ze swojego miasta. Można również dodawać gazetki regionalne.  
 

 
 

Zaletą tego modułu jest jego bezobsługowość. Wystarczy tylko zaznaczyć jednorazowo jakie           
sklepy mają się wyświetlać na naszym portalu.  

 

Sprzedaż biletów z ogólnopolskiej bazy  
 
Jako sieć możemy nawiązywać współpracę z większymi partnerami i móc wprowadzać           
między innymi takie rozwiązanie jak sprzedaż biletów. W każdym z miast organizowane są             
różnego typu wydarzenia, które zwykle są biletowane.Jako sieć mamy możliwość uruchomić           
sprzedaż biletów dla wydarzeń ze swojego miasta przy okazji zarabiając prowizyjnie na ich             
sprzedaży. Najważniejszy atut - moduł jest bezobsługowy. System samodzielnie zasysa          
bazę danych od naszego partnera bilety24.pl. Właścicielowi portalu pozostaje promowanie          
wydarzeń. Na subkoncie bilety24.pl można obserwować jaka sprzedaż została         
wygenerowana za pośrednictwem naszego portalu i jaka prowizja w związku z tym odłożyła             
się na naszym koncie.  
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_________________________________________________________________________ 

 
 
 

Wspólne profity dla użytkowników sieci 
 
Jako sieć podejmujemy współpracę z większymi partnerami i dzięki temu jako media            
zyskujemy profity. Przykładem mogą być darmowe bilety na różnego typu koncerty czy            
kupony dla czytelników na przejazdy w popularnej aplikacji Uber. 
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_________________________________________________________________________ 

 
 

Sprzedaż jedzenia z restauracji 
 
Portale posiadają wbudowany dział sprzedaży jedzenia z lokali gastronomicznych. W dziale           
można zamieścić menu restauracji, a użytkownicy mają możliwość z jednym miejscu           
porównać wszystkie dostępne opcje z lokali i zamówić dla siebie danie.  
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_________________________________________________________________________ 

Ogłoszenia, wpisy do katalogu firm w kilku formach 
z opcją płatności payu 
 
 
 
 

Na portalach można zamieszczać    
bezpłatnie ogłoszenia co wpływa na     
zwiększenie ruchu użytkowników. Jeśli    
użytkownik portalu chce wypromować    
swoje ogłoszenie lub firmę może skorzystać      
z opcji płatnej, kupując jeden z oferowanych       
pakietów. Pieniądze po dodaniu płatności     
na portalu trafiają do jego właściciela dzięki       
obsłudze PayU. Moduł dla    
franczyzobiorców jest niemal   
bezobsługowy i nie wiąże się podobnie jak       
inne moduły z dodatkowymi kosztami.     
Prowizja ze sprzedaży wizytówek lub     
ogłoszeń premium jest dzielona między     
franczyzobiorcą, a franczyzodawcą.   
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Cytowanie przez media i znane osobistości 
 
Nasze portale są często cytowane w innych mediach lub przez znane osoby z życia              
publicznego, dzięki wspólnej identyfikacji wizualnej, każdy poszczególny portal lub         
działania centrali sieci wpływają na rozpoznawalność pojedynczych portali.  
Podobnie jak w przypadku np: McDonalda, który dzięki rozpoznawalności marki,          
promuje każdą poszczególną restauracje niezależnie od jej miejscowości.  
 

 
 

Uniwersalne materiały na facebooka i różne okazje  
 
Dzięki spójnej identyfikacji wizualnej, członkowie sieci mogą korzystać z uniwersalnych          
materiałów promocyjnych. Znakiem rozpoznawczym są “domki” z logotypu, który jest          
opatentowany. Jest zarazem pomostem między pojedynczym portalem, a ogólnopolską         
marką. Rozwiązanie korzystne dla wszystkich członków sieci i ogromna oszczędność czasu           
dla naszych partnerów: 
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Przykładowe materiały do wykorzystania:  
● Życzenia bożonarodzeniowe na portal i facebooka  

 

 
 

● Grafiki celebrujące ilość fanów na fanpage  
 

 
 

● Różnego rodzaju ankiety i interakcje z użytkownikami 
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Know-how na facebooku - sprawdzone mechanizmy  
 

Obecnie zdecydowaną większość ruchu w internecie generują media społecznościowe, 
których umiejętne wykorzystanie pozwala przyspieszyć rozwój i wyprzedzić konkurencję.  
Uczymy partnerów jak umiejętnie prowadzić fanpage oraz ostrzegamy jakich zagadnień 
unikać 
 

.  
 

Know-how w tym zakresie obejmuje takie zagadnienia jak: 
- budowanie dużych fanpage  
- maksymalne wykorzystanie mechanizmów facebooka 
- maksymalizowanie zasięgów i wejść na portal  
- ostrzeżenia np: dlaczego nie kupować fanów na allegro  
- przeprowadzanie konkursów zgodnie z prawem i regulaminami  
- i wiele innych cennych porad objętych umową poufności w sieci.  

 
Przykłady fanpage stron  należących do sieci DlaWas.Info: 
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Automatyczne promowanie podstron na facebooku 
 
Większość podstron i dodatkowych funkcjonalności posiada w metadanych grafiki służące 
do autopromocji. Dzięki czemu wystarczy wkleić link danej podstrony na facebooka, a 
system sam wygeneruje odpowiednie zdjęcie reklamowe. Przykłady poniżej:  

 

 
 
 
Podsumowanie:  
 
Nie sposób wymienić wszystkich, plusów działania w sieci. Najważniejsza jest gigantyczna           
optymalizacja czasu i kosztów - śmiało można stwierdzić, że do około 10%. Dzięki czemu              
skupić można się na tworzeniu ciekawych materiałów lokalnych i pozyskiwaniu kontaktów           
oraz reklamodawców. Dzięki temu zarządzanie tego typu biznesem staje się prawdziwą           
przyjemnością bez zamartwiania  o inne sprawy, które są na głowie sieci DlaWas.Info.  
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O sieci w mediach branżowych - przykładowe publikacje 
 

 
 
Magazyn Własny Biznes zadał pytanie kilku franczyzobiorcom z różnych branż, ile czekali, 
zanim biznes zaczął zarabiać na pokrycie bieżących kosztów oraz po jakim czasie 
inwestycja się zwróciła Wśród wypowiadających się w najnowszym numerze jest również 
nasz franczyzobiorca, prowadzący portal w Kępnie.  
 
"Franczyzobiorcą DlaWas.info zostałem w marcu tego roku. Szczęście dopisało mi już w pierwszym             
miesiącu prowadzenia portalu. Pierwszy klient widząc potencjał reklamowy, wykupił reklamę na           
portalu na cały rok za kwotę 2,5 tys. zł, co oznaczało dla mnie praktycznie zwrot kosztów inwestycji.                 
Reklamodawca jest zadowolony, gdyż portal w ciągu kilku miesięcy stał się jedną z głównych sił               
medialnych w regionie kępińskim, rywalizując z konkurencją, która działa wiele lat na rynku. Do tej               
pory prowadziłem gazetę, a portal miał być niejako biznesem na dodatek. Chociaż powoli proporcje              
mojego zaangażowania w oba biznesy się wyrównują, a portal staje się ważnym źródłem dochodów.              
Obecnie przynosi średnio 3 tys. zł netto miesięcznie, co uważam za dobry wynik, ale potencjał w                
naszym regionie jest dużo większy. Najbardziej jestem dumny z tego, że klienci są zadowoleni z               
reklamy na naszym portalu, dlatego do nas wracają i przyciągają kolejnych. Tak było np. w przypadku                
jednej z galerii handlowych, która poleciła nasze usługi swoim partnerom. Przed nami jeszcze sporo              
pracy, ale w pięć miesięcy nauczyliśmy się bardzo dużo, a wiedza w tej branży jest kluczowa. Można                 
oczywiście wydawać grube pieniądze na promocję, ale to bez sensu, bo użytkownik w internecie ma               
spore wymagania. Najważniejsze, że w naszym przypadku koszty szybko się zwróciły i nauczyliśmy             
się podawać takie informacje, jakich potrzebują mieszkańcy w naszym regionie."  
 
Jerzy Bińczak - portal Kepno.dlawas.info 
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Miło nam poinformować, że nasza firma ponownie zagościła w magazynie Franchising 
jako jedna z 10 opłacalnych franczyz w usługach dla biznesu. Poniżej prezentujemy 
treść artykułu. 
 
Franczyzobiorca DlaWas.info zarabia na sprzedaży reklam i artykułów sponsorowanych publikowanych          
na portalu. Ale nie tylko. 
Franczyzodawca DlaWas.info twierdzi, że wystarczy 4 tys. zł na inwestycję (koszt opłaty licencyjnej),             
komputer z dostępem do internetu oraz telefon komórkowy, żeby prowadzić informacyjno-rozrywkowy           
portal regionalny marki. Nie trzeba wynajmować lokalu na biuro, pracować można w domu. 
Portal w założeniu ma zarabiać na reklamie i artykułach sponsorowanych oraz prowizji z dodatkowych              
modułów.  – mówi Sebastian Wachowski, jeden z pomysłodawców platformy Dlawas.info. 
Franczyzobiorcą firmy mogą zostać właściciele i dziennikarze regionalnych portali, lecz także osoby bez             
doświadczenia w pracy w mediach. 
– Obsługa portalu jest dziecinnie prosta, więc nie ma się czego bać. Podstawowa wiedza w zakresie                
poruszania się po internecie powinna w zupełności wystarczyć do jego obsługi. Ponadto w razie              
jakichkolwiek problemów z obsługą, na wewnętrznym forum będziemy instruować partnerów jak           
rozwiązać każdy problem. Mamy szczegółowo opracowane know-how – mówi Dawid Fórmański -            
dlawas.info 
Franczyzodawca zapewnia każdemu franczyzobiorcy wyłączność na jeden powiat. Obecnie działa 40           
regionalnych portali, także jeszcze ponad 270 powiatów pozostało do zagospodarowania. – Niektórzy z             
naszych franczyzobiorców prowadzą portale, które swoim obszarem obejmują więcej niż jeden powiat –             
mówi Maciej Gmurowski  
 
W “Wirtualnych mediach” ukazał się również artykuł o tytule: “Pierwsza ogólnopolska           
sieć portali we franczyzie rośnie w siłę”  z jego treścią można zapoznać się pod adresem: 
 

http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/pierwsza-ogolnopolska-siec-portali-we-franczyzie-rosnie-w-sile 
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ZAPRASZAMY DO  
KONTAKTU  

 
Z miłą chęcią odpowiemy na 
 wszelkie Państwa pytania: 

 
 
 
 
 

DlaWas.Info sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,  
ul.  Szelągowska 49, 61 – 626  Poznań,  
 
 
Oddział - ul. Wrocławska 23/18, 63-400 Ostrów 
Wielkopolski 

E-mail: biuro@dlawas.info 
 
 

+ 48 606 319 176 
+ 48 604 964 518 
+ 48 516 184 491 

 
 

Sąd Rejonowy Poznań  - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS,  
numer KRS 0000549832,  NIP 9721250625, kapitał zakładowy 87.250,00 zł. 
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Notatki: 
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