
  

GRUPA SFD S.A.
www.sfdsa.pl

Profil kobieta
ludzie aktywni, dbający o swoją sylwetkę, wygląd zewnętrzny, zdrowy tryb życia, ubiór 

1.500.000 RU – średnia miesięczna liczba realnych użytkowników wg badania Megapanel PBI/Gemius
3.000.000 UU – średnia miesięczna liczba unikalnych użytkowników wg Google Analitycs
20.000.000 PV – średnia miesięczna liczba odsłon wg Google Analitycs
200.000  – średnia dzienna liczba odwiedzin wg Google Analitycs

Witryny w grupie

i inne...



  

Główny Portal w grupie, PoTreningu.pl to:

● portal sportowy, skierowany do osób aktywnie uprawiających sport
● edukujący w zakresie treningu, diety i zdrowego odżywiania
● pomagający poprzez liczne narzędzia w trudach walki z poprawą sylwetki
● oferujący usługę zakupu planów treningowych i dietetycznych, tworzonych 
indywidualnie na potrzeby każdego klienta
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Niezwykle obszerne, największe w Polsce sportowe forum dyskusyjne, nasi 
użytkownicy wzajemnie pomagają sobie wymieniając ciężko zdobytą, często bardzo 
wartościową, unikalną wiedzę z zakresu sportu. Forum dostępne pod adresem www.sfd.pl

Indywidualnie ustalane plany dietetyczne i treningowe

Artykuły, tematyka sportowa, obszerna baza ciekawych tekstów, 100 nowych artykułów 
miesięcznie

Funkcje społecznościowe, wspólne grupy, spotkania. Nasi użytkownicy realizują 
wspólne cele, wyzwania, prowadzą dzienniki m.in. swoich treningów, pomiarów, 
posiłków, chwalą się swoimi osiągnięciami sportowymi.

Katalogi 
● diet, 
● przepisów potraw
● produktów spożywczych z danymi 
  na temat ich kaloryczności i wartości 
  odżywczych

● ćwiczeń, ponad 300 ćwiczeń wraz z
●  filmami i zdjęciami instruktażowymi
● miejsc, siłowni, klubów fitness, 
● trenerów personalnych
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PoTreningu.pl udostępnia usługę 
indywidualnych planów 
treningowych i dietetycznych.
Rozpiski są tworzone odpłatnie, 
dla klientów, którzy zdecydują się 
na wykupienie abonamentu.

Aktywny klient ma możliwość 
stałego kontaktu z dietetykiem i 
trenerem, którzy monitorują jego 
postępy. Na bieżąco przesyłają 
również zalecenia dietetyczne i 
treningowe. 
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Konwersja 1:50. 1 na 50 wejść kończy się zakupem!

Średnia cena zakupionego abonamentu: 82,5 PLN
Odnawialność abonamentu:  25%

Informacje o konwersji i możliwych zarobkach.
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Oferta strony sprzedażowej planu diety 
i treningu oraz późniejsza obsługa 
swojego planu przez klienta znajduje się w 
Państwa domenie.

Przystosowujemy naszą ofertę do grafiki 
Państwa witryny. Dzięki czemu 
użytkownicy nie muszą przechodzić na 
zewnątrz witryny Partnera, pozostają 
wciąż w jego domenie i mają wrażenie, że 
usługa jest świadczona przez Partnera.

Case z plany.kulturystyka.org.pl
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Statystyki ruchu. Śledzenie ilości wejść, ilości rejestracji oraz zakupów
abonamentów. Bieżące monitorowanie konwersji.
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Pełne rozliczenia z Partnerem. 
Otrzymujecie Państwo pełny 
wgląd w swoje zarobki. Na 
bieżąco dostęp do 
podsumowanie ilości 
i rodzajów sprzedawanych 
planów, faktur i saldo konta.

Co miesiąc przesyłamy 
Państwu dokładne rozliczenia, 
na podstawie których 
wystawiacie nam faktury.

GRUPA SFD S.A.
www.sfdsa.pl



  

Zapraszamy do 
współpracy!
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