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PROPERTY INSIDER
Property Insider jest tytułem skierowanym

do osób podejmujących decyzje biznesowe

w przedsiębiorstwach, odpowiedzialnych za ich

rozwój, a także do analityków rynku

∎ Wśród prenumeratorów są najwięksi

deweloperzy, inwestorzy, firmy doradcze,

budowlane, kancelarie prawne, pracownie

architektoniczne oraz firmy PR

∎ E-tygodnik dociera do kilkuset wysokiej klasy

specjalistów i członków zarządów firm związanych

z rynkiem nieruchomości

∎ Tytuł posiada m.in. profil na LinkedInie, który

obserwuje ponad 5000 profesjonalistów z rynku

nieruchomości i branż pokrewnych, a stronę

www.PropertyInsider.pl odwiedza miesięcznie

ponad 30 000 unikalnych użytkowników

http://www.propertyinsider.pl/
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INWESTYCYJNE dystrybuowane będzie wśród

prenumeratorów Property Insidera, a także na

stronie internetowej tytułu i profilu linkedinowym.

To kompendium wiedzy na temat aktualnych

trendów na rynku inwestycyjnym, prognoz co do ich

rozwoju, jak również przegląd najatrakcyjniejszych

ofert sprzedaży nieruchomości z całego kraju

∎ Pojawią się w nim analizy, raporty, komentarze

i opracowania dotyczące najważniejszych sektorów

nieruchomości, tj.: biurowego, handlowego,

magazynowego i produkcyjnego, mieszkaniowego,

PRS i gruntów inwestycyjnych

∎ Przedstawimy aktualne oferty sprzedaży

budynków i gruntów z całej Polski

∎ Zaprezentujemy potrzeby zakupowe

inwestorów i firm deweloperskich
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WSPÓŁPRACA MEDIALNA

∎ Oferujemy partnerstwo merytoryczne wydania
specjalnego, a w jego ramach zamieszczenie logo
partnera merytorycznego na okładce wydania oraz
publikację materiałów merytorycznych partnera

∎ Oferujemy też współpracę w formie artykułów
sponsorowanych oraz wsparcie promocyjne

∎ Oferujemy możliwość płatnej ekspozycji ofert
sprzedaży nieruchomości wraz z linkowaniem do
szczegółów oferty

∎ Oferujemy reklamę banerową

∎ Materiały partnerskie i sponsorowane zostaną
zamieszczone w wydaniu specjalnym e-tygodnika,
które ukaże się 20 marca 2023 r. Artykuły
partnerskie i sponsorowane zostaną również
opublikowane na stronie www.PropertyInsider.pl
w sekcji Polecane

Zapraszamy do kontaktu 

http://www.propertyinsider.pl/


Kontakt

Tomasz Szpyt-Grzegórski

Tomasz.Szpyt@propertyinsider.pl

tel. +48 503 627 195

www.propertyinsider.pl
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Zadzwoń lub 
napisz do nas
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