
Platforma WhitePress®

Publică articole în peste 23.000 
de website-uri internaționale
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Ce opțiuni aveai până acum pentru a publica 
articole în țară sau străinătate?

Outreach personal

 Dificil & complex
 Rată mică de succes
 Necesită mult timp

 Riscant dpdv financiar
 Bariera lingvistică

✓ Unele website-uri pot 
prelua articolul pe gratis
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Ce opțiuni aveai până acum pentru a publica 
articole în țară sau străinătate?

Colaborarea cu o agenție

 Costuri ridicate
 Ofertă limitată

 Acoperire limitată
 Bariera lingvistică

✓ Rezultate garantate
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Ce opțiune ai acum pentru a te promova prin 
articole în România și străinătate? 

Platforma WhitePress

✓ Simplu și Rapid
✓ Transparență
✓ Ofertă variată

✓ Acoperire internațională
✓ Siguranță & Garanții

✓ Suport local
✓ Prețuri corecte
✓ Rezultate sigure

✓ Rapoarte și statistici
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Peste 6000

Marketeri mulțumiți

+ 200 000

Articole publicate

Peste 1 400

Website-uri din România

24 H

Timpul mediu de publicare

Peste 20

Indicatori SEO integrați precum 
AHREFS; MOZ, Majestic

Preț redus

Oferte preferențiale & 
promoții

Platforma de Content Marketing & SEO 
WhitePress
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Peste 24 000 de website-uri din Europa
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16 Limbi

Platforma WhitePress este acum 

disponibilă marketerilor și 

editorilor în 16 limbi

Oferim servicii de scriere și 

publicare a articolelor în Polonia, 

România, Ungaria, Slovacia, 

Republica Cehă, Bulgaria, Ucraina, 

Rusia, Olanda, Croația, Germania, 

UK și multe altele. 
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Marketer

Platforma

Publicațiile

• Agenții de Marketing

• Agenții de PR

• Agenții de SEO

• Specialiști în 

Marketing

• Proprietari de 

magazine online

• Website-uri de știri

• Reviste online

• Site-uri de specialitate

• Bloguri

• Influenceri
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Toate formalitățile sunt
gestionate de WhitePress®

Zilnic înregistrăm website-
uri noi și actualizăm 

prețurile celor existente

Educăm clienții noștri cu 
privire la content marketing

Publicăm articolele în 
termenul stabilit

Ne ocupăm de 
contabilitate și plăți 

către editori



Contul de marketer
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Proiect

După înregistrare, este 

necesar să adăugați un 

proiect. Proiectele vă permit 

să monitorizați articolele 

publicate și rezultatele 

acestora. Tot aici puteți 

selecta țara în care doriți să 

publicați articole. 
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Motor de căutare

Platforma are integrat un motor de 

căutare complex, care include peste 25 

de filtre pentru a vă ajuta să identificați 

website-ul ideal pentru campaniile dvs. 
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Lista portalurilor

Pentru fiecare portal veți avea peste 20 de indicatori prezentați
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Indicatori

Evaluăm calitativ și tehnic 

fiecare website înregistrat și vă 

prezentăm valorile a peste 10 

indicatori SEO preluate în timp 

real pentru a vă ajuta să 

identificați portalul potrivit. 
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Ofertele

Fiecare portal are oferte 

pentru publicarea de articole 

care specifică exact ce tip de 

articole sunt acceptate
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Cod de Tracking - WhitePress

Pentru articolele publicate prin 
WhitePress se poate solicita 
implementarea Codului de 
Tracking, care editorii îl vor 
adauga în articol. Cu ajutorul 
codului veți primi statistici precum 
durata sesiunilor, orele de vizită, 
procentul citirii, etc. 
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Comandarea de conținut

De asemenea, oferim și servicii de redactare a articolelor. Avem copywriteri în 

fiecare țară, așa că vă asigurăm conținut de calitate scris de nativi
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Ungaria

Bien.hu (DA 48) – 461 RON
Hrportal.hu (DA 49) – 369 RON
Starity.hu (DA 49) – 406 RON

Profitline.hu (DA 47) – 369 RON

Cehia

Idnes.cz (DA 93) – 799 RON
Blesk.cz (DA 82) – 1332 RON
Extra.cz (DA 68) – 1332 RON
Modrykonik.cz (DA 44) – 666 

RON

Slovacia

Modrykonik.sk (DA 43) – 689 RON
Zoznam.sk (DA 81) – 689 RON
Pluska.sk (DA 76) – 1034 RON

Bulgaria

Flagman.bg (DA 46) – 352 RON
Dnews.bg (DA 32) – 755 RON
Fashion.bg (DA 32) – 423 RON

Polonia

Tvs.pl (DA 48) – 226 RON
Lekarzebezkolejki.pl (DA 35) –

529 RON
O2.pl (DA 72) – 907 RON

Gosc.pl (DA 72) – 510 RON

UK & US

Elmens.com (DA 37) – 151 
RON

Previousmagazine.com 
(DA 32) – 321 RON

Expressdigest.com (DA 50 –
385 RON

Recomandări de website-uri 
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„ „

„

WhitePress simplifică mult viața publisherilor și a 
marketerilor, iar eu folosesc platforma pe ambele paliere. 
Ca marketer apreciez portofoliul generos al publicațiilor 
care oferă spațiu advertorial. Am avut satisfacția să 
găsesc pe WhitePress inclusiv site-uri internaționale de 
calitate, la costuri decente. Modul de selectare al 
publicațiilor, sistemul de comunicare direct cu publisherul 
și plata sunt proiectate pentru transparență și eficiență. 
Ca publisher am avut surpriza unor decontări foarte 
rapide. Un plus valoare îl aduce echipa care m-a ghidat 
prompt de fiecare dată când am avut nevoie.

Corina – Content Manager, IXPR

WhitePress facilitează colaborările între branduri, agenții sau specialiști în comunicare cu 
proprietarii de site-uri, bloguri și portaluri, iar platforma poate fi foarte utilă pentru campaniile de 
promovare și SEO, deoarece oferă o interfață prin care poți filtra, verifica și selecta rapid site-urile 
ce se potrivesc brandului tău, poți comunica ușor cu proprietarii lor, iar la final e mult mai ușor să 
efectuezi plata și să centralizezi rezultatele campaniei.

Marius Sescu – CEO, Advertica

Sunt foarte mulțumit de platforma WhitePress. Pot 
gestiona cu ușurință toate proiectele de PR și am acces la 
multe publicații si copywriteri. Iar în cazul în care apar 
probleme, echipa Whitepress răspunde cu promptitudine 
și profesionalism.

Vlad Cristea – CEO, Brandion

Opiniile clienților



Darius Mureșan
Platform Manager

darius.muresan@whitepress.ro

+40 771 336 417

Înscrie-te 
Și tu!

www.whitepress.ro

Delia Toma
Platform Specialist

delia.toma@whitepress.ro

+40 733 813 328
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