
Dziękujemy, że jesteście z nami.



Portal wesele.com.pl należy do 

Grupy Portali Weselnych – największej w Polsce

 firmy zrzeszającej portale o tematyce ślubnej.

 

 +48 697 231 975       dawid.fijak@wesele.com.pl
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mailto:dawid.fijak@wesele.com.pl


Rocznie odwiedza nas  ponad 200 000 Par Młodych.
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Od 9 lat prezentujemy artykuły 
dotyczące organizacji ślubu i wesela.

Aktualnie w portalu 
znajduje się 1 200 
wartościowych 
artykułów 
tematycznych.
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Portal dostosowany jest 
do komputerów, 
tabletów oraz smartfonów.
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Twoja firma tworzy największą w Polsce
 bazę firm ślubnych, 

liczącą  ponad 7 000 rekordów.
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Dodanie i utrzymanie wizytówki w portalu 
jest i zawsze pozostanie

bezpłatne. 
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Wizytówka wyświetla się nad zwykłymi 
wpisami na liście firm z danej branży i/lub 
województwa

Oferta wyróżniona kolorem pomarańczowym z 
dodatkową ikonką oraz napisem „Polecane”

Wyróżnione firmy

dodatkowe formy promocji
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Polecane firmy

Wizytówka wyświetla się nad zwykłymi wpisami 
     na liście firm z danej branży i/lub województwa

Oferta wyróżniona kolorem pomarańczowym
     z dodatkową ikonką oraz napisem „Polecane”

dodatkowe formy promocji

mailto:dawid.fijak@wesele.com.pl


 +48 697 231 975       dawid.fijak@wesele.com.pl

Istnieje możliwość zagwarantowania sobie wybranej pozycji na 
liście firm z danej branży i/lub województwa

Rezerwacja pozycji obowiązuje przez dwa lata

Firma, która wykupiła sobie gwarantowaną pozycję na liście, 
ma prawo jej pierwokupu po okresie abonamentu

Gwarantowana pozycja na liście

dodatkowe formy promocji
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Zapraszamy do współpracy 

Grupa Portali Weselnych

43-300 Bielsko-Biała

ul. Legionów 26/28

tel.: +48 (33) 470 30 45

biuro@wesele.com.pl 

 

Dawid Fijak
dawid.fijak@wesele.com.pl
Tel: +48 697 231 975
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