
TWOJE MIASTO Z 

Innowacyjny pomysł na własny biznes! www.rabatem.pl

Zostań Właścicielem 
Platformy Rabatem.pl !



www.rabatem.pl

Serwis zakupów rabatowych.

Logo Rabatem.pl zastrzeżone przez 
Urząd Patentowy na znak towarowy 
„Rabatem.pl”.

Gazetka reklamowa pn. „Gazetka 
z Rabatem”, zawierająca kupony 
wydrukowane z serwisu zakupów 
rabatowych.

Tytuł „Gazetka z Rabatem” 
zarejestrowany sądownie 
w Rejestrze Dzienników i Czasopism.

PODSTAWOWE INFORMACJE

ZOSTAŃ WYDAWCĄ RABATEM.PL !  TWÓJ WŁASNY PORTAL I GAZETKA Z RABATEM !



www.rabatem.pl

INFORMACJE O SERWISIE

Serwis zakupów grupowych, a raczej 
serwis zakupów z RABATAMI.

Wirtualna platforma, gdzie 
Reklamodawcy zamieszczają oferty 
rabatowe.

Z ofert zamieszczonych w serwisie 
może skorzystać każdy pełnoletni 
Internauta – wystarczy, że pobierze 
kupon z kodem.

Kupon jest automatycznie wysyłany na 
podany przez Użytkownika adres e-mail. 
Wystarczy przepisać lub wydrukować 
kod, by cieszyć się rabatem!

SERWIS 
RABATEM.PL:

TWÓJ WŁASNY PORTAL Z RABATEM!



www.rabatem.pl

INFORMACJE O GAZETCE

Wzmocnienie ofert zamieszczonych  na 
portalu rabatowym Rabatem.pl.

Perforowane Kupony papierowe są 
odzwierciedleniem kuponów 
elektronicznych.

Prosty i przejrzysty layout, spójny z 
serwisem internetowym Rabatem.pl.

Kolorystyka oraz opracowanie graficzne 
wzbudzające zainteresowanie 
potencjalnych odbiorców.

„GAZETKA Z RABATEM”: 

TWOJA WŁASNA GAZETKA Z RABATEM!
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IDEALNE POŁĄCZENIE

 Od 2010 roku internauci stanowią w Polsce ponad połowę ogółu dorosłych, 
a w ostatnich latach regularnych użytkowników sieci nadal przybywa. W kwietniu 2014 roku 
korzystanie z internetu przynajmniej raz w tygodniu zadeklarowało niemal dwie trzecie badanych 
(63%) 

 Niemal wszyscy internauci (98%) mają w domu dostęp do sieci. Ponadto od kilku coraz bardziej 
popularny staje się internet mobilny – w 2014 korzystało z niego ponad trzy czwarte 
użytkowników (77%).

 W ciągu ostatnich sześciu lat rosła popularność zakupów dokonywanych w sieci. W roku 2008 
osoby deklarujące przynajmniej jednorazowe zakupy za pośrednictwem internetu stanowiły 
zaledwie jedną czwartą ogółu dorosłych, natomiast, w 2014 r. była to niemal połowa Polaków 
(47%).*

INTERNET I PRASA –
SYMBIOZA NA MIARĘ XXI WIEKU!

TWÓJ WŁASNY PORTAL I GAZETKA Z RABATEM!

Dlaczego serwis internetowy?

*Źródło: danych CBOS, czerwiec 2014, ISSN 2353-5822

 Według badań CBOS ze stycznia 2011 r. (BS/5/2011) aż 76% respondentów podczas zakupów 
kierowała się ceną produktu. Ponadto aż 41% badanych przyznało, że lubi czytać reklamy i 
informacje o produktach!

 Według badania „Monitor Promocji 2012”, przeprowadzonego w 2012 r. przez Monitor Promocji 
ARC Rynek i Opinia aż 88 proc. konsumentów przy wyborze produktu w sklepie sugeruje się 
ofertą specjalną! Najczęstszym typem promocji, z których korzystają konsumenci, są obniżki 
obniżki ceny produktu lub usługi (77%)! Polacy pokochali kupony rabatowe!

Dlaczego zakupy rabatowe? 

 Według badań CBOS z grudnia 2013 roku dotyczących czytelnictwa w Polsce, aż 18% badanych 
wśród przeczytanych rok wcześniej tekstów wymieniło krótkie teksty, takie jak: reklamy, 
komunikaty informacyjne, napisy na murach, ulotki, gazetki promocyjne, itp. 

 18% to za mało? Cóż… tyle samo respondentów przyznało, że czytało… książki!

Dlaczego „Gazetka z Rabatami”

Reklama w gazecie codziennej przyciąga uwagę najwyżej jeden dzień, kolorowa gazetka z 
reklamami – około 5 minut, „GAZETKA Z RABATEM” – do momentu skorzystania ze 
wszystkich interesujących odbiorcę kuponów!
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OBSZAR DZIAŁANIA MIASTA Z RABATEM:

TWOJA WŁASNY PORTAL I  GAZETKA Z RABATEM – TWOJA WYŁĄCZNOŚĆ TERYTORIALNA www.rabatem.pl
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INFORMACJE TECHNICZNE
SERWIS RABATEM.PL

 Gotowy skrypt nowoczesnego serwisu internetowego.
 Responsywna RWD strona internetowa, dostosowująca się pod 

urządzenia mobilne.
 Intuicyjny i prosty w obsłudze panel administracyjny.
 Panel administracyjny z dostępem do statystyk 

TO TAKIE PROSTE!
 Serwis posiada ustalony układ i szatę graficzną, jedyne, 

co trzeba zrobić, to wprowadzić oferty Reklamodawców
i wygenerować kody rabatowe.

 Wprowadzanie ofert odbywa się za pomocą przyjaznego dla 
użytkownika panelu administracyjnego.

 Wprowadzenie jednej oferty i uruchomienie promocji, 
w zależności od ilości treści, zajmuje od 5 do 10 minut! Im 
więcej promocji, tym większe zainteresowanie Użytkowników!

TWÓJ PORTAL I GAZETKA Z RABATEM!
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INFORMACJE TECHNICZNE „GAZETKA Z RABATEM”
 format A5 (148 x 210 mm)
 4 strony, 16 kuponów

PRZYKŁADOWY KOSZT DRUKU
 A5 / 4 strony / nakład 1 000 egz. – cena 199 zł netto
 A5 / 4 strony / nakład 5 000 egz. – cena 500 zł netto
 A5 / 4 strony / nakład 10 000 egz. – cena 800 zł netto
 A5 / 4 strony / nakład 20 000 egz. – cena 1 390 zł netto
 A5 / 4 strony / nakład 50 000 egz. – cena 2 990 zł netto

Istnieje również możliwość druku katalogu szytego A5, 
8- lub 12-stronicowego

ZAPEWNIAMY DOSTĘP DO DRUKARNI I BŁYSKAWICZNE 
TERMINY DRUKU. CZAS REALIZACJI DO 24 GODZIN.

TO TAKIE PROSTE!
 „Gazetka” posiada spójny layout, jedyne, co trzeba zrobić, to 

opracować kupony rabatowe, zgodnie z udostępnionym wzorem.
 Kupony można opracować w tanim programie graficznym
 Opracowanie jednego kuponu zajmuje ok. 4 – 10 minut, 

przygotowanie wszystkich – kilka godzin! 

 papier kreda błysk 130/170g
 druk dwustronny full kolor

 uszlachetnienie standardowe

TWÓJ PORTAL I GAZETKA Z RABATEM!
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ZYSKI ZE SPRZEDAŻY TO SIĘ OPŁACA!
Przykładowe zyski - pakiet obejmujący zamieszczenie oferty w serwisie Rabatem.pl 

oraz kuponu w „Gazetce z Rabatem”)

Sugerowana jednostkowa cena za miesięczną prezentację 
w serwisie oraz za kupon w „Gazetce z Rabatem”

Sugerowana cena za całostronicową reklamę na 3 stronie
„Gazetki” (strona oryginalnie zawiera informacje dotyczące 
serwisu, lecz może służyć jako dodatkowy nośnik reklamowy)

KOSZTY DRUKU „GAZETKI”

ZYSK (sprzedaż kuponów + reklama na 3 str. „Gazetki” - druk)
(350 zł x 16) + 1000 zł – 500 zł druk = 6100 zł – 249 zł abonament =

350 zł netto

1 000 zł netto

500 zł netto

5 851zł netto

 Podane zyski to kwoty minimalne, przewidujące sprzedaż prezentacji w serwisie Rabatem.pl oraz 16 
kuponów w 4-stronicowej „Gazetce”. Istnieje możliwość drukowania MINIMODUŁÓW, a także samych 
prezentacji na stronie www w formie artykułów sponsorowanych, Katalogu firm i wielu różnych opcji !

 „Gazetka” 8-stronicowa to aż 32 kupony oraz 3 puste strony do sprzedania! Istnieje możliwość sprzedaży 
8,12  i 16 stronicowej „Gazetki z Rabatem” 

 Wielkość powierzchni reklamowej będzie więc wzrastać wraz ze zwiększeniem nakładu „Gazetki”, a co za 
tym idzie – wzrastać będą osiągane ZYSKI!

Sugerowana jednostkowa cena za miesięczną prezentację 
w serwisie oraz za kupon w „Gazetce z Rabatem”

Sugerowana cena za całostronicową reklamę na 3 str. 

KOSZTY DRUKU „GAZETKI”

ZYSK (450 zł x 16) + 1 800 zł – 800 zł druk = 8200zł – 249 zł abonament =

450 zł netto

1 800 zł netto
800 zł netto

7 951 zł netto

1

Sugerowana jednostkowa cena za miesięczną prezentację 
w serwisie oraz za kupon w „Gazetce z Rabatem”

Sugerowana cena za całostronicową reklamę na 3 str. 

KOSZTY DRUKU „GAZETKI”

ZYSK (650 zł x 16) + 2 200 zł – 1 780 zł druk = 10 820 zł –249 zł abonament =

650 zł netto

2 200 zł netto
1 780zł netto

10 571 zł netto

„Gazetka” A5, 4 strony (16 kuponów), nakład 5 000 egzemplarzy

„Gazetka” A5, 4 strony (16 kuponów), nakład 10 000 egzemplarzy2

3 „Gazetka” A5, 4 strony (16 kuponów), nakład 25 000egzemplarzy

ZYSKI UZALEŻNIONE SĄ OD UMIEJĘTNOŚCI HANDLOWYCH ORAZ  ZANGAŻOWANIA
ORAZ OD WIELKOŚCI NAKŁADU I ILOŚCI OFERT!

ZWROT Z INWESTYCJI REALNY JUŻ PO PIERWSZYM WYDANIU
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FIRMA OD PODSTAW… KOSZTY STWORZENIA WŁASNEJ FIRMY:
… czyli ile kosztuje własny biznes?

www.rabatem.pl

 Biznes Plan – ok. 3000 zł netto
Rejestracja gazety:
 Tytuł - Wpis do rejestru sądowego = 90 zł netto
Rejestracja znaku towarowego:
 Zgłoszenie znaku towarowego do Urzędu Patentowego RP (do trzech klas towarowych) 

= 550,00 zł netto
 Sporządzenie dokumentacji przez Rzecznika Patentowego do ochrony prawnej = 1000 zł netto
 Pełnomocnictwo dla Rzecznika Patentowego 

= 1500 zł netto
 Rejestracja znaku towarowego (do trzech klas towarowych = 1200 zł + 90 zł za publikację
 Czas rejestracji – ok. 18 miesięcy
Brak gwarancji uzyskania rejestracji znaku w tym czasie… 

Wykonanie serwisu internetowego Rabatem.pl:
Technologia html5, jquery, mysql, php.
Layout www wraz z responsywnością.
Aktywacja użytkownika (logowanie/rejestracja/ 
mailing/odświeżacz hasła).
Dedykowany model dodawania produktu 
sprzężony z galerią zdjęć.
Mailing SPAM.
Wiązanie z Facebookiem.
Czas wykonania: ok. 8 tygodni od akceptacji 
layoutu
KOSZT: 64 500 zł netto + zakup domeny i 
serwera = 3 200 zł netto

Realizacja:

Wykonanie „Gazetki z Rabatem”:
Projekt Logo = 300 zł netto
Projekt Wizytówki = 50 zł netto
Projekt Kuponów = 150 zł netto
Layout „Gazetki z Rabatem” = 600 zł netto
Projekt Foldera Reklamowego A4 = 200 zł netto
Szkolenie z obsługi programu do grafiki i składu 
CorelDRAW = 500 zł netto
Druk pierwszego numeru pokazowego =  749 zł 
netto
Czas realizacji: około 2 miesięcy

ŁĄCZNY KOSZT STWORZENIA SERWISU I „GAZETKI”: 78 589 ZŁ NETTO
CZAS WDROŻENIA PROJEKTU: OKOŁO 22 MIESIĘCY

SZKODA CI CZASU I ŚRODKÓW?
ZOSTAŃ FRANCZYZOBIORCĄ  PORTALU RABATEM.PL

ORAZ „GAZETKI Z RABATEM”!
*Powyższe opracowanie zostało przygotowane na podstawie doświadczeń Wydawcy oraz średnich cen rynkowych 

CZAS TO PIENIĄDZ, CHCESZ GO MARNOWAĆ?



DLACZEGO MY? TO PROSTE!

Dodatkowo zyskujesz na dostępie do tańszego zbiorczego grupowego druku gazety w jednej z największych 
drukarni w Polsce, a w cenie druku otrzymujesz transport „Gazetki” na wskazane miejsce.

Z NAMI SIĘ OPŁACA!
- Oferujemy: Biznes Plan – Kompletny Know-How Biznesu
- wyłączność terytorialna – miasto i powiat.
- Tytuł gazety zarejestrowany sądownie w Rejestrze Dzienników i Czasopism.
- Znak Towarowy Rabatem zarejestrowany w Urzędzie Patentowym RP.
- Gotową stronę www wraz z gotowym szablonem Gazetki.
- Gotowe projekty wizytówek, foldera, ulotek oraz kuponów.
- Gotowy Layout „Gazetki” (przygotowane do druku pliki, do których wystarczy wkleić kupony).
- Szkolenie wdrożeniowe.
- Szkolenie z obsługi programu graficznego, projektowanie graficzne i skład Gazetki.
- Szkolenie z obsługi panelu CMS (zarządzanie stroną, wprowadzanie ofert na stronę).
- Szkolenie z obsługi serwerów FTP. 
- Szkolenie z obsługi mediów społecznościowych, dzielenie się doświadczeniami, wskazanie właściwej 
drogi dla       franczyzobiorcy. 
- Dostęp do zasobów FTP, gotowe formaty, szablony, oferty, opracowania graficzne banery,   
wizytówki, gotowe spoty na Telebim, gotowe spoty radiowe. 
- Nieograniczoną ilość egzemplarzy pokazowych „Gazetki z Rabatem”. 
- Wsparcie techniczne – na e-mail i telefon (w godz. od 8:00 do 16:00). 
- Wsparcie merytoryczne i sprzedażowe. 
- Gotowe wzory umów z klientami. 
- Dostęp do drukarni. 
- Dedykowany adres email oraz kontakt telefoniczny na platformie Rabatem.pl.
- Dostęp do zasobów zdjęć rabatem.pl.
- Wizytówki i teczki partnerskie.

RABATEM – franczyza serwisu internetowego oraz gazetki reklamowej:

ŁĄCZNY KOSZT URUCHOMIENIA SERWISU I „GAZETKI”:  7 900 ZŁ NETTO
W CIĄGU 15 DNI MOŻESZ OTWORZYĆ I PROWADZIĆ WŁASNY PORTAL ZAKUPÓW 
RABATOWYCH ORAZ BYĆ WYDAWCĄ „GAZETKI Z RABATEM” W TWOIM MIEŚCIE!

NADAL SIĘ ZASTANAWIASZ?

Własny, podobny biznes

78 000 . zł, netto prawie dwa lata 

7 900. zł, 
15 dni  

NIE ZWLEKAJ! DOŁĄCZ DO MIAST Z RABATEM!



WARUNKI WSPÓŁPRACY DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!

 7 900 zł netto + VAT (miasta od 20 000 do 300 000  
mieszkańców, miasta powyżej 300 000 – wycena indywidualna)

 Licencja podpisana na okres 
min. 24 miesięcy z możliwością przedłużenia

 Trzymiesięczny okres wypowiedzenia
 Wyłączność terytorialna (miasto i powiat)

LICENCJA NA STRONĘ INTERNETOWĄ:
Zadzwoń!

660 745 557

WYKORZYSTAJ 
SWOJĄ SZANSĘ! … ZANIM ZROBI TO KTOŚ INNY…

MIESIĘCZNA OPŁATA
ABONAMENTOWA:
 249 zł netto + VAT 

(miasta od 20 000 do 300 000  
mieszkańców, miasta powyżej 

 300 000 – wycena indywidualna)


