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O portalu

Naszym mottem przewodnim jest: Sprostać wymaga-

niom i potrzebom naszych klientów oraz być dla nich 

niezawodnym partnerem biznesowym. Nasze usługi 

i produkty mają być ciekawą i aktualną odpowiedzią na 

potrzeby naszych klientów i czytelników. Ponad 10 lat na 

rynku („Royal Prestige Club”) dało nam dużo doświadcze-

nia, ale też dużo pokory, dlatego cały czas nieustannie pra-

cujemy nad naszą ofertą poszerzając ją o nowe produkty 

i rozwiązania, których obrazem jest Portal Space4living.pl

Newsy
Informacje 
Wydarzenia
Promocje

Eksperci
Patroni
Partnerzy
Klub

Grupa docelowa

Portal  kierowany jest do biznesu i osób 30+ o wyjątkowej 

wrażliwości estetycznej, szukających informacji, ciekawych 

rozwiązań, wytchnienia i inspiracji w rekomendacjach au-

torytetów i ekspertów.

Co znajdziesz na naszym Portalu?

Śledź nas w social media
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O portalu

Struktura menu Portalu

O NAS
Miejsce na ekspozycję dla: Patronów, Partnerów, Ekspertów (logo/
zdjęcie, profil, link)

SERWIS INFORMACYJNY
Podział na kategorie dedykowane biznesowi i lifestyle

NEWSY
Najnowsze informacje w kategoriach serwisu informacyjnego 
i nie tylko

WYDARZENIA
Imprezy flagowe, patronackie, partnerskie,…

PROMOCJE
Zakładka komercyjna – rabaty, okazje, przywileje

KLUB
Członkostwo, karta Klubu S4L z przywilejami

SHOP Good4Me
Marki własne i produkty sygnowane logo Good4Me

Idealne medium reklamowe dla firm 
działających w branżach:
•	 Praca – Biznes
•	 Technologie
•	 Samorozwój
•	 Wizerunek
•	 Medycyna

•	 Kultura
•	 Ciekawe Miejsca
•	 Dom
•	 Rodzina
•	 Czas Wolny

Wartości dodane Portalu

EKSPERCI
Kategorie serwisu informacyjnego mają jako wsparcie Ekspertów i/lub 
Firmy występujące w roli Ekspertów (do 4-ech artykułów w miesiącu 
od jednego Eksperta).

PATRONI MEDIALNI
Kategorie serwisu informacyjnego mają jako wsparcie Patrona/Patro-
nów (znane magazyny, czasopisma, portale internetowe).

IMPREZY FLAGOWE S4L
Zamknięte imprezy tematyczne Portalu S4L z atrakcjami i finałami 
konkursów dla Członków Klubu S4L (posiadaczy karty S4L).
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Nasze markiKarta Klubu S4L

Członkowie Klubu otrzymują Kartę S4L, która upoważnia do zakupów 

u Partnerów S4L promujących swoje produkty i usługi w zakładce 

„Promocje”. Członkowie otrzymują również zaproszenia na imprezy 

wewnętrzne Klubu oraz mogą uczestniczyć w konkursach organizo-

wanych na stronie www.space4living.pl
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Reklamy w social media

Plastyka portalu

Banery reklamowe
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REKLAMA I  KONTAKT

Portal Space4living.pl jest
prowadzony przez firmę:

Consortium Discovery
Renata Długołęcka
Obrzeżna 1B, lokal 99
02-691 Warszawa

Kontakt:
biuro@space4living.pl

Reklama:
reklama@space4living.pl


