
Regulamin akcji “Black Week 2022”
1. Organizatorem akcji promocyjnej „Black Week 2022” jest serwis www.e-korepetycje.net

2. Akcja trwa od poniedziałku 21.11.2022 od momentu publikacji akcji do dnia 27.11.2022 do

godz. 24:00.
3. Z akcji promocyjnej mogą skorzystać osoby, które w czasie jej trwania:
3.1. dodadzą i opłacą ofertę pracy/pakiet ofert pracy
3.2. dokonają zamówienia i płatności (decyduje data zaksięgowania) za następujące produkty
i usługi:

● artykuł sponsorowany

● artykuł sponsorowany z opcją newslettera

● wyróżnienie ogłoszenia

na warunkach przedstawionych w części „Szczegóły akcji Black Week 2022”.

 Szczegóły akcji „Black Week 2022”

Oferta pracy

1. Do każdego zakupionego pakietu ofert pracy (3, 5 lub 10 ofert) w dniach 21 - 27.11.2022 roku
uczestnik akcji otrzyma:

● opcję realizacji kampanii bannerowej w serwisie e-korepetycje.net na 10 000 odsłon dla

wybranego jednego ogłoszenia o pracę.
2. Do każdej zakupionej pojedynczej oferty pracy w dniach 21 - 27.11.2022 roku uczestnik akcji
otrzyma:

● opcję realizacji kampanii bannerowej w serwisie e-korepetycje.net na 5000 odsłon.

3. Oferty pracy należy dodawać za pośrednictwem platformy: https://rekrutacja.e-korepetycje.net/

Artykuł sponsorowany

1. Do każdego zamówionego i opłaconego artykułu sponsorowanego uczestnik akcji otrzymuje
dodatkowo:

● opcję wysyłki newslettera z powiadomieniem o nowym wpisie do bazy naszych subskrybentów -

ponad 6500 odbiorców.
2. Treść artykułu dostarcza uczestnik akcji.

3. Szczegóły dotyczące wymagań i zasad przygotowania treści dostępne są na stronie:

https://www.e-korepetycje.net/artykuly/artykul-sponsorowany-newsletter
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4. Treść artykułu powinna zostać dostarczona przez uczestnika w ciągu 2 tygodni od dnia złożenia
zamówienia w ramach akcji promocyjnej “Black Week 2022”.
5. Publikacja artykułu wraz z przysługującym bonusem nastąpi po zatwierdzeniu treści przez
organizatora akcji, w ustalonym z uczestnikiem terminie, nie później niż 1 miesiąc od zatwierdzenia
treści.
6. W przypadku dużej liczby zamówień usługa wysyłki newslettera zostanie zrealizowana
w pierwszym możliwym terminie (newsletter wysyłany jest raz w miesiącu). O kolejności wysyłki
decyduje data publikacji artykułu sponsorowanego.

Artykuł sponsorowany z opcją newslettera
1. Do każdego zamówionego i opłaconego artykułu sponsorowanego z opcją newslettera uczestnik
akcji otrzymuje dodatkowo:

● kupon zniżkowy -50% na zakup e-booka “Marketing internetowy w edukacji. Jak zarabiać

więcej na korepetycjach”.
2. Treść artykułu dostarcza uczestnik akcji.

3. Szczegóły dotyczące wymagań i zasad przygotowania treści dostępne są na stronie:

https://www.e-korepetycje.net/artykuly/artykul-sponsorowany-newsletter
4. Treść artykułu powinna zostać dostarczona przez uczestnika w ciągu 2 tygodni od dnia złożenia
zamówienia w ramach akcji promocyjnej “Black Week 2022”.
5. Publikacja artykułu wraz z przysługującym bonusem nastąpi po zatwierdzeniu treści przez
organizatora akcji, w ustalonym z uczestnikiem terminie, nie później niż 1 miesiąc od zatwierdzenia
treści.
6. W przypadku dużej liczby zamówień usługa wysyłki newslettera zostanie zrealizowana
w pierwszym możliwym terminie (newsletter wysyłany jest raz w miesiącu). O kolejności wysyłki
decyduje data publikacji artykułu sponsorowanego.

Wyróżnienie ogłoszenia

1. Za zakup wyróżnienia ogłoszenia z dowolnego przedmiotu na:

minimum 2 x 12 miesięcy uczestnik akcji otrzyma:

● opcję statystyk ogłoszenia dostępną w panelu korepetytora w zakładce „Statystyki”

minimum 3 x 12 miesięcy uczestnik akcji otrzyma:

● opcję realizacji kampanii bannerowej w serwisie e-korepetycje.net na 5000 odsłon dla

wyróżnionego ogłoszenia
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minimum 6 x 12 miesięcy uczestnik akcji otrzyma:

● opcję realizacji kampanii bannerowej w serwisie e-korepetycje.net na 5000 odsłon dla

wyróżnionego ogłoszenia

● kupon zniżkowy -50% na zakup e-booka “Marketing internetowy w edukacji. Jak zarabiać

więcej na korepetycjach”.

2. Za zakup wyróżnienia ogłoszenia z języka obcego na:

minimum 6 x 12 miesięcy uczestnik akcji otrzyma:

● opcję realizacji kampanii bannerowej w serwisie e-korepetycje.net na 5000 odsłon dla

wyróżnionego ogłoszenia

● opcję realizacji kampanii bannerowej w serwisie angielski.nauczaj.com na okres 14 dni dla

wyróżnionego ogłoszenia

3. W przypadku, gdy uczestnik akcji wyróżni na wskazany okres większą liczbę ogłoszeń na swoim
koncie, oferta promocyjna w postaci kampanii bannerowej może być zrealizowana dla
maksymalnie dla 3 ogłoszeń.
4. Bonusy są jednorazowe. Oznacza to, że w trakcie trwania akcji promocyjnej użytkownik może
tylko raz wykorzystać przysługujący mu bonus do danego ogłoszenia.

5. W przypadku zakupu wyróżnienia ogłoszenia z języka obcego na minimum 6 x 12 miesięcy
uczestnik akcji może wybrać pakiet nagród, który chciałby otrzymać:
5.1. kampania bannerowa na 5000 odsłon w serwisie e-korepetycje.net + kupon zniżkowy na

zakup e-booka “Marketing internetowy w edukacji. Jak zarabiać więcej na korepetycjach”.

5.2. kampania bannerowa na 5000 odsłon w serwisie e-korepetycje.net + kampania bannerowa
w serwisie angielski.nauczaj.com na okres 14 dni 
Informacja o wybranym pakiecie nagród powinna znaleźć się w treści maila przesłanego do
serwisu.
6. Liczba odsłon reklamy bannerowej nie sumuje się. Oznacza to, że uczestnik akcji, który dokona
płatności za wielokrotność wyróżnienia ogłoszenia na 3 x 12 miesięcy lub 6 x 12 miesięcy, nie
otrzyma wielokrotności 5000 lub 10 000 odsłon w kampanii bannerowej.
7. Bonusy zostaną przyznane wyłącznie osobom, które w trakcie trwania akcji, po opłaceniu

wyróżnienia, prześlą wiadomość do serwisu z tytułem „Black Week 2022”. Formularz

kontaktowy dostępny jest na stronie www.e-korepetycje.net/kontakt. W treści wiadomości należy
podać adres mailowy lub login, na jaki zostało zarejestrowane konto w serwisie oraz przedmiot,
który został wyróżniony.

3

https://www.marketing-w-edukacji.pl/
https://www.marketing-w-edukacji.pl/
https://www.marketing-w-edukacji.pl/
http://www.e-korepetycje.net/kontakt


Postanowienia ogólne

1. Kampanie reklamowe realizowane w ramach promocji “Black Week 2022” będą wyświetlane
w formie bannera głównego o wymiarach 700x100 px, w górnej części serwisu.
2. Kampanie reklamowe przyznawane za zakup wyróżnień i ofert pracy będą realizowane
z wykorzystaniem gotowych grafik przygotowanych przez serwis e-korepetycje.net. Gotowe
szablony nie podlegają modyfikacjom na życzenie i indywidualne potrzeby uczestnika akcji.
3. Kampanie reklamowe przyznane w ramach akcji “Black Week 2022” każdorazowo będą odsyłały
odpowiednio do:

● oferty pracy - w przypadku kampanii reklamowych dotyczących ofert pracy zamieszczonych

w serwisie e-korepetycje.net

● wyróżnionego ogłoszenia korepetytora - w przypadku kampanii reklamowych dotyczących

wyróżnień ogłoszeń zamieszczonych w serwisie e-korepetycje.net
4. Kampanie reklamowe będą targetowane (po nazwie przedmiotu i lokalizacji) zgodnie
z potrzebami promowanej oferty pracy, artykułu lub ogłoszenia.
5. Wartość bonusów jest podawana i wyliczana na podstawie cen brutto opłaconych produktów
i usług.
6. Uczestnicy akcji promocyjnej „Black Week 2022” akceptują regulamin akcji oraz regulamin

serwisu e-korepetycje.net. Pełny regulamin serwisu dostępny na stronie:

www.e-korepetycje.net/regulamin
7. Publikowane przez uczestników akcji treści muszą być zgodne z regulaminem serwisu
e-korepetycje.net.
8. Organizator zastrzega brak możliwości wymiany nagród na ich wartość pieniężną.
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