
Promuj się 
razem z nami!



Informacje i współpraca z HEMPLO

hemplo.pl to wiodący w Polsce serwis 
poświęcony tematyce konopnej. 

Czym jest hemplo?

Kto tworzy hemplo?

Jaka jest idea hemplo?

Tworzą go pasjonaci, którzy wiedzą, że 
konopie siewne oraz indyjskie to 
przyszłość branży medycznej, 
farmaceutycznej, kosmetycznej, 
rolniczej i przemysłowej.

Chcemy wspierać i budować polski 
sektor konopny we współpracy ze 
specjalistami wielu branż.



Do kogo kierujemy naszą 
ofertę współpracy?

Nasza oferta skierowana jest do 
wszystkich, którzy doceniają, 
rozumieją i szerzą rzetelną wiedzę  
o możliwościach konopi. 

Wskazują na ich potencjał 
prozdrowotny, cenne właściwości, 
poszerzają wiedzę o tych roślinach  
i wykorzystaniu ich w sektorze 
rolnictwa, przemysłu, medycyny  
czy kosmetologii.



Kto znajdzie u nas ofertę szytą na miarę 
swoich potrzeb i podejmowanych działań?

nowi producenci 
kosmetyków konopnych 
i firmy kosmetyczne

sklepy i hurtownie 
sprzętu do uprawy 
konopi

wytwórcy i producenci 
żywności konopnej

gospodarstwa rolne 
i rolnicy

breederzy i growerzy 
uprawiający konopie

sklepy oferujące 
produkty konopne: 
suplementy, sprzęt, 
akcesoria



Kto znajdzie u nas ofertę szytą na miarę 
swoich potrzeb i podejmowanych działań?

apteki i hurtownie 
farmaceutyczne mające 
w ofercie medyczną 
marihuanę

szkoły i uczelnie szukające rzetelnego partnera 
oferującego nowe możliwości rozwoju, prezentacji 
przeprowadzanych badań i promocji nowych kierunków 
studiów w obszarze uprawy konopi

marki odzieżowe i firmy 
szyjące ubrania z 
konopnych włókien

behawioryści i gabinety 
weterynaryjne chcące 
wprowadzić suplementy 
CBD w terapii swoich 
czworonożnych 
pacjentów



Kto znajdzie u nas ofertę szytą na miarę 
swoich potrzeb i podejmowanych działań?

Dla początkujących Co dla weteranów?

Początkującym zapewniamy pomoc na 
starcie, wsparcie merytoryczne, 
możliwość zaistnienia na rynku 
konopnym w największym portalu 
konopnym w Polsce.

Doświadczonym graczom rynku 
konopnego dajemy możliwość dalszego 
rozwoju i zwiększenia zasięgów.



Kim są czytelnicy hemplo.pl?

To 
, w tym branży przetwórstwa, 

branży kosmetycznej, żywieniowej, 
suplementów diety, sektora medycznego 
oraz środowiska naukowego. 

przedstawiciele sektora i rynku 
konopnego

To również 
kierunków przyrodniczych i rolniczych, 
pasjonaci konopni, growerzy i rolnicy 
zgłębiający wiedzę o uprawie oraz 
niezbędnym sprzęcie.

przedsiębiorcy, studenci 

To także  
w leczeniu i łagodzeniu objawów chorób, 
osoby szukające opinii oraz rzetelnych 
informacji o właściwościach i działaniu 
produktów konopnych, kannabinoidach  
oraz terpenach. 

pacjenci poszukujący pomocy Czytelnicy hemplo.pl to p

, ale także osoby szukające 
kierunków rozwojowych i kontaktów 
biznesowych na rynku cannabis.

otencjalni 
klienci na zakup Twoich produktów  
i usług



Poznaj hemplo.pl w liczbach
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Co zyskujesz we współpracy z Hemplo?

ekspozycję brandu na 
największym portalu konopnym 
w Polsce

dotarcie do osób szukających 
informacji o zdrowiu oraz 
nauce w dziedzinie/ zakresie 
konopi

możliwość opracowania 
autorskich cykli takich jak 
podcasty, video, raporty i 
wywiady

wzmacnianie swojego 
wizerunku w sieci

możliwość promocji 
konkursów, wydarzeń i targów

możliwość opracowania 
autorskich cykli takich jak 
podcasty, video, raporty  
i wywiady

precyzyjne dotarcie do 
szerokiego grona odbiorców 
zainteresowanych uprawą 
konopi

możliwość promocji własnych 
produktów oraz usług w 
zakresie prawa, badań 
laboratoryjnych, wdrożeń 
 i wsparcia biznesu

promocję w kanałach social 
media - Facebook, Youtube , 
Instagram

dotarcie do osób 
poszukujących produktów 
konopnych CBD, kosmetyków 
oraz żywności

promocję dedykowanego 
contentu dopasowanego do 
celów biznesowych  
i wizerunkowych

pełne wsparcie merytoryczne 
redakcji i działu marketingu



Patronat medialny  
i relacje z wydarzeń

Oferujemy profesjonalne wsparcie prasowe i 
promocyjne przy organizacji imprez w branży 
konopnej. Prowadzimy wywiady, 
przesłuchania, tworzymy nagrania oraz 
fotorelacje z największych imprez konopnych 
w Polsce. Jesteśmy obecni na targach, 
imprezach plenerowych, konferencjach 
biznesowych oraz wydarzeniach naukowych.



KABANIZ Forum Rozwoju Branży Konopnej



WeedFest Warsaw Festiwal



KanabaFest



Oferta



Artykuł redakcyjny 
opracowanie tematu i koncepcji, zredagowanie, 
opracowanie grafiki, publikacja na hemplo.pl oraz 
promocja w mediach społecznościowych.

Otrzymujesz:

 artykuł zamieszczany bezterminowo;
 publikację wyróżnioną w TOP1 przez 2 dni;
 odnośnik do brandu lub strony partnera;
 ekspozycję logo/brandu.

2 000 zł 
netto



Widget
odnośnik do wskazanej strony www, 
przygotowywany i umieszczany zgodnie z 
wytycznymi Partnera.

Otrzymujesz:

 dedykowaną grafikę (baner);
 odnośnik kierujący na wybraną stronę www 

(link trackingowy śledzący działania podjęte 
przez użytkowników po kliknięciu w widget);

 raport z ilością odsłon i kliknięć widgetu.

3 000 zł 
netto/miesiąc



Content video/Wywiad video
opracowanie tematu i koncepcji, realizacja, 
postprodukcja, opracowanie grafiki, publikacja na 
hemplo.pl oraz promocja w mediach 
społecznościowych.

Otrzymujesz:

 materiał video z możliwością wykorzystania w 
innych mediach;

 artykuł zamieszczany bezterminowo;
 publikacja wyróżniona w TOP1 przez 2 dni

3 000 zł 
netto



680,00 zł

345,00 zł
Olejek CBD Hemplo 15%

(30 opinii)4,5

Dodanie produktów do bazy hemplo.pl (CBD, 
Kosmetyki, Żywność)
wyświetlanie produktów w wybranych kategoriach 
(z linkiem wychodzącym do Twojego sklepu).

indywidualnie

5 produktów

500 zł 
netto/rok

aktywny przycisk 
„zamów”

1 produkt

200 zł 
netto/rok

aktywny przycisk 
„zamów”

10 produktów

800 zł 
netto/rok

aktywny przycisk 
„zamów”

powyżej 25 produktów

25 produktów

1500 zł 
netto/rok

aktywny przycisk 
„zamów”

Otrzymujesz:

 ekspozycję logo sklepu na stronie głównej 
serwisu;

 ekspozycję produktów w kategoriach 
tematycznych;

 przekierowania użytkowników do Twojego 
sklepu poprzez kliknięcia w przycisk „zamów”;

 content opiniotwórczy na temat Twoich 
produktów (oceny, komentarze, opinie)

Olejek CBD Hemplo 15%
(30 opinii)4,5

Stężenie: 100% CBD
Pojemność: 300 ml
Zawartość CBD: 300 ml
Zawartość BCG: 300 ml

Znakomity 
Starter!

Producent: 

345,00 zł
680,00 zł

Zamów

Porównaj



Promocja produktów konopnych w rankingach
wyróżnienie wskazanych olejków, maści, jointów, 
kosmetyków oraz żywności we wskazanych 
miejscach (strona główna, rankingi, widgety, 
menu).

Otrzymujesz:

 lokowanie produktów w często odwiedzanych 
miejscach (wśród innych znanych 
producentów);

 większą ilość kliknięć (rankingi posiadają 
przyciski „zamów”)

 jeszcze większą ekspozycję logo i brandu;

od 500 
do 1 500

zł 
netto/miesiąc



PAKIET Sponsorski

START PRO PARTNER
 partner serwisu – logo w nagłówku 

portalu oraz przy określonej wspólnie 
tematyce artykułów lub widget

 1x Artykuł redakcyjny
 1x Story/Wywiad/Felieton lub Content 

video/Wywiad video

 partner serwisu - logo  
w nagłówku portalu oraz przy 
określonej wspólnie tematyce 
artykułów lub widget

 1x Artykuł redakcyjny
 1x Story/Wywiad/Felieton
 1x Content video/Wywiad video
 dodanie 25 produktów do bazy 

konopnej
 promocja produktów konopnych  

w rankingach

5 000 zł 
netto 7 000 zł 

netto



Dziękujemy za uwagę!

Waldemar Sumorek

Skontaktuj się ze mną

w.sumorek@hemplo.pl

662-142-666

Wydawca hemplo


