
Przenieś swój warsztat 
z nami do internetu!

Przekonaj się jakie to proste.



Czym jest SprawdzonyWarsztat.pl

SprawdzonyWarsztat.pl w liczbach:

SprawdzonyWarsztat.pl to portal z bazą tysięcy warsztatów 
samochodowych z całej Polski, który ułatwia klientom znalezienie
idealnego warsztatu dla swojego samochodu.

60 000
tyle warsztatów korzysta
z naszej oferty

230 000
klientów umówiło się na wizytę
za pomocą naszego formularza

600 000
klientów umówiło się na wizytę telefonicznie 
dzięki SprawdzonyWarsztat.pl

1 000 000
tylu kierowców co miesiąc szuka
mechanika na SprawdzonyWarsztat.pl



Jak wygląda sprawdzonywarsztat.pl
ze strony klienta?

Klient wchodząc na naszą stronę w kilku prostych krokach
znajdzie Twój warsztat dzięki naszej wyszukiwarce.

Lokalizacja warsztatów

Warsztaty 
według województw i miast

Nazwa warsztatu 
lub potrzebna usługa



Jak wygląda i co zawiera wizytówka
SprawdzonyWarsztat.pl?

Wizytówka na naszym portalu zawiera wszystkie najważniejsze 
informacje o twoim warsztacie, które potrzebne są kierowcy.

Dane kontaktowe

Godziny otwarcia

Mapa dojazdu

Pozycjonowanie Google Maps*

Oceny warsztatu

Opinie o warsztacie

Informacje o warsztacie

Pozycjonowanie Google Ads*

Specjalizacje warsztatu

Umawianie wizyt i formularz kontaktowy

* Pozycjonowanie w wielku lokalizacjach google maps
** Przy tych gwiazdach dodać certyfikat sprawdzonywarsztat



Jak działa SprawdzonyWarsztat.pl?

Klient posiada uszkodzony samochód,który 
wymaga natychmiastowej naprawy

2 Szuka warsztatu w wyszukiwace Google
wpisując interesujące go frazy

3 Lista warsztatów z portalu SprawdzonyWarsztat.pl
wyświetla się na samej górze wyników wyszukiwania

4
Czytając opinie w naszym serwisie wybiera warsztat, 
który najbardziej przypadł mu do gustu i umawia się
na wizytę poprzez portal



Co daje współpraca z  portalem
SprawdzonyWarsztat.pl?

Dokładne dane Twojego Warsztatu stają się widoczne na 
sprawdzonywarsztat.pl a dzięki temu conajmniej:

135 Liczba osób, które wyświetli Twoją wizytówkę
na portalu SprawdzonyWarsztat.pl 

30 Liczba osób, która zadzwoni do Twojego
warsztatu, dzięki naszemu portalowi

70 Liczba opinii do pozyskania na portalu

*

*

*

* estymacja na podstawie dotychczasowych danych w skali miesięcznej.

/miesięcznie

/miesięcznie

/miesięcznie



Jakie korzyści dodatkowo daje
pakiet premium plus?

+ wszystkie opcje z poprzednich pakietów

szczegółowe informacje na stronie www.sprawdzonywarsztat.pl
* dokładne informacje w kolejnym slajdzie

Promowanie warsztatu w kampaniach Google Ads*



Czym jest i jak działa Google AdWords?

Bardzo często w głowie osób, które chcą rozwinąć swoją działalność lub 
wejść na nowy rynek, pojawiają się pytania: 

Czy będę w stanie pozyskać nowych klientów? 
Czy poniesione wydatki na reklamę się zwrócą? 
Co, jeśli nie będę obsługiwał tylu klientów, ilu bym chciał?

Na te wszystkie pytania potrafimy odpowiedzieć poprzez prowadzenie 
kampanii reklamowych Google AdWords. Jesteśmy w stanie pomóc 
warsztatom samochodowym w pozyskaniu nowych klientów w sposób 
nie budzący wątpliwości co do skuteczności naszych działań.

Znając dobrze branżę, wiemy jakich haseł i fraz kluczowych używać, żeby 
przyciągnąć do Twojego warsztatu klienta, a nie osobę, która szuka 
w Internecie tylko informacji o danym podzespole czy części, bądź 
zamierza nabyć określony element, nie mając zamiaru jego naprawy.

Posiadamy cel wspólny z Twoim 
– pozyskanie klienta na konkretną usługę. 

 



Jeżeli chcesz znaleźć się na liście TOP warsztatów
już dziś wejdź na sprawdzonywarsztat.pl

i kup odpowiedni dla siebie pakiet  w promocyjnej cenie.

Grzegorz Osiecki
tel. +48 534 546 644
kontakt@sprawdzonywarsztat.pl

Masz pytania? Skontaktuj się z naszym przedstawicielem.

mailto:kontakt@sprawdzonywarsztat.pl
tel:534 546 644


SprawdzonyWarsztat w social mediach 

Sprawdź artykuły o nas w popularnych portalach branżowych 
i nie tylko

Sprawdź także nasze social media

Sprawdzony Warsztat Sp. z o. o.
ul. Cylichowska 35F/2
04-769 Warszawa

NIP: 9522221029 KRS: 000092512 REGON: 520135140
Konto Bankowe Mbank 52 1140 2004 0000 3202 8177 6181

https://www.instagram.com/sprawdzonywarsztat/
https://www.facebook.com/Sprawdzony-Warsztat-293751855766735/
https://www.youtube.com/channel/UCIROZ-3-9yUi4BjPsa4pNbQ
https://www.linkedin.com/in/sprawdzony-warsztat-340b68222

