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Innowacyjne narzędzia pracy dla profesjonalistów 



Największa w Polsce 
baza surowców, materiałów 
i odczynników oraz aparatury  
powraca w nowej odsłonie. 
Ponad 245 tys. produktów 
istniejących w zasobach 
143 najważniejszych 
dystrybutorów jest 
do Państwa dyspozycji  
w 1 miejscu! 



Mając na uwadze potrzeby naszych 
Użytkowników w sposób systematyczny 
aktualizujemy bazę i czynimy ją 
atrakcyjniejszą także pod względem 
innowacyjnych rozwiązań 
technicznych. 

Innowacyjna wyszukiwarka produktów i usług 



Innowacyjna wyszukiwarka produktów i usług 

Dostępność i wygoda wyszukiwania 
 
Wprowadzona przez portal 
Biotechnologia.pl forma wyszukiwarki 
w wygodny i przejrzysty sposób 
pozwala na identyfikację produktów 
biotechnologicznych. Wyszukiwarka jest 
dostępna bezpośrednio ze strony 
głównej portalu Biotechnologia.pl jak 
również  w zakładce: Katalog Produktów 
i stanowi główne narzędzie pracy dla 
profesjonalistów. 



Innowacyjna wyszukiwarka produktów i usług 

Oszczędność czasu poprzez dostęp do bogatej oferty. Bogata oferta 
produktowa, która znajduje się w zasobach wyszukiwarki, systematycznie się 
powiększa. 



Newsletter - najnowsze wiadomości z głównych sektorów branżowych 

Ponad 10 tys. subskrybentów portalu Biotechnologia.pl. Bogata oferta 
informacyjna, w oparciu o szeroką bazę wiedzy i źródło rzetelnej informacji. 



Baza CV - oferty pracy 

Dostęp do szerokiej bazy CV. 
 
Baza osób szukających pracy, stażu bądź 
chcących odbyć praktyki w Twojej firmie. 
 
 
Oferty pracy 
 
Baza firm szukających pracownika, stażysty 
bądź praktykanta. Oferty z całej Polski. 



Elastyczna oferta reklamowa 

Zapytania ofertowe - płacisz za efekty 
 
Firma otrzymuje branżowe Zapytania 
Ofertowe bezpośrednio od potencjalnych 
klientów. Rozliczenia miesięczne na podstawie 
ilości zapytań ofertowych, które firma 
otrzymała w danym miesiącu. 
 
 
Oficjalny partner wyszukiwarki 
 
Twoje logo widoczne cały czas na stronie 
głównej w prestiżowym miejscu. 



Elastyczna oferta reklamowa 

Polecamy - promuj produkty i usługi 
 
Pozycjonowanie produktu bądź usługi 
już z poziomu strony głównej. Dzięki temu  
otrzymujesz więcej zapytań ofertowych. 
Rotowane pozycje 1-8, z możliwością 
wykupienia stałego wyświetlenia 
dla 1 pozycji. 



Elastyczna oferta reklamowa 

Wyróżnienie i pozycjonowanie produktów i usług w wynikach 
wyszukiwania. Pozycje 1-3, z możliwością wykupienia dodatkowego 
wyróżnienia. Dzięki temu otrzymujesz więcej zapytań ofertowych. 



Zapraszamy do współpracy - zespół portalu BIOTECHNOLOGIA.PL 

Bio-Tech Media Sp. z o.o. 
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Dział Marketingu i Reklamy 
 
Marcin Herman   
e-mail:   biznes@biotechnologia.pl 
tel.     + 48 42 299 60 89 
GSM:  + 48 783 540 234 


