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Dotychczas wychowywanie psa oparte by³o na kilku

     przeczytanych ksi¹¿kach, rozmowach z s¹siadami 

i znajomymi, a przewa¿nie na w³asnych b³êdach 

          - teraz wystarczy klikn¹æ... 

mam psa albo bêdê mieæ

Dobrze wiemy, ¿e wychowanie psa to trudne zadanie, 

          rozumiemy problemy z tym zwi¹zane. Znamy te¿ 

     trudnoœci, które trzeba pokonaæ. Nam siê uda³o 

               - teraz chcemy pomóc innym. 

s¹ tylko Ÿle wychowane
 nie ma g³upich psów -

www.mampsa.pl

,,
,,

szkolenie i wychowanie

katalog kynologiczny

sklep on-line

forum dyskusyjne

Internetowy blog

encyklopedia ras



powiedz, czego oczekujesz od swojego psa

     i zobacz czego, Twój pies oczekuje od Ciebie

szkolenie i wychowanie

pierwsza interaktywna szko³a dla psów

pamiêtaj, ¿e Twój pies oprócz mi³oœci

     potrzebuje czasem porady specjalisty

sukces w bran¿y kynologicznej

kompleksowy katalog kynologiczny

c  

c  

c  

c  

c  

c  

szko³a dla psów to g³ówna atrakcja serwisu

ponad 60 specjalnie opracowanych lekcji

metody szkolenia bez przemocy i krzyku

opisy krok po kroku, przyk³ady, zdjêcia, filmy video

przewodnik dla pocz¹tkuj¹cych i zaawansowanych

jak nauczyæ psa... co robiæ, gdy pies... jak przyzwyczaiæ psa do...

mampsa.pl

katalog.mampsa.pl

WKRÓTCE PREMIERA

c  

c  

  

c  

c  

profesjonalne wizytówki, dane kontaktowe i prezentacje firm

w katalogu: hodowcy psów, szko³y dla psów, salony kosmetyczne,

  weterynarze, hotele, specjaliœci, organizacje kynologiczne i inni

skuteczna reklama we w³aœciwym miejscu, certyfikat, kupony promocyjne

ogólnopolska baza informacji dla wszystkich w³aœcicieli psów
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sprawdŸ koniecznie, zanim zdecydujesz siê na psa

     lub odwiedzaj regularnie, jeœli ju¿ psa masz

o wychowaniu i do szkolenia

prawdopodobnie najlepszy sklep w sieci

sklep.mampsa.pl

Twój pies Ciê wkurza - napisz, co czujesz

     uwa¿asz, ¿e jest wspania³y - pochwal siê innym

forum dyskusyjne

gor¹ce tematy - nowe znajomoœci

forum.mampsa.pl

c  

c  

c  

c  

c  

c  

najlepsze ksi¹¿ki o szkoleniu, wychowaniu i rasach psów

wyj¹tkowe akcesoria do nauki i zabawy, sprzêt do tresury

unikatowa oferta produktów z USA, Anglii, Niemiec

realizacja zamówieñ w ci¹gu 24 godzin

specjalne warunki dla partnerów i odbiorców hurtowych

pomys³y na prezent, sposoby na sierœæ psa, prasa, kursy i szkolenia

c  

c  

c  

c  

c  

profesjonalny panel i rozbudowane mo¿liwoœci

zaawansowana funkcjonalnoœæ, prosta obs³uga

atrakcyjne tematy, œwietne konkursy, wiele og³oszeñ

wirtualne miejsce spotkañ w³aœcicieli psów

kalendarz kynologiczny i integracja z blogiem
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zobacz, czy mo¿esz byæ w³aœcicielem psa

     i wybierz psa swoich marzeñ

encyklopedia ras psów

przewodnik dla przysz³ego w³aœciciela

zanimpowiesz.mampsa.pl

mój pies, moje ¿ycie, moja historia

     internetowy pamiêtnik psi¹ ³ap¹ i ogonem pisany

internetowy pamiêtnik

blog o w³asnym psie

blog.mampsa.pl

c  

c  

c  

c  

przewodnik dla przysz³ych w³aœcicieli psów

charakterystyka poszczególnych ras psów i ich przeznaczenie

galeria zdjêæ psów nades³anych przez u¿ytkowników

obowi¹zki w³aœciciela... jak¹ rasê wybraæ... pies czy suka...

c  

c  

c  

ciekawostki z ¿ycia psów, opowiadania i historie o psach

w³asne w¹tki z mo¿liwoœci¹ dodawania komentarzy

zdjêcia z codziennego ¿ycia oraz filmy z wycieczek i szkoleñ
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innowacyjne pomys³y

* 

    

 

PSI

www.sklep.mampsa.pl/galaktyka 

www.sklep.mampsa.pl/egros

CZYTNIK dostêpny jest dla ksi¹¿ek 

 Wydawnictwa GALAKTYKA:

   Wydawnictwa EGROS:

   Wydawnictwa REBIS oraz Hachette Livre Polska, wkrótce wiêcej.

ksi¹¿ki do psiewertowania

psiczytnik internetowy

wielki test klikerów

sztuka klikania

c  

c  

c  

c  

c  

c  

mo¿liwoœæ sprawdzenia, co zawiera ksi¹¿ka 

przed zakupem mo¿na oceniæ uk³ad tekstu, iloœæ zdjêæ czy ilustracji

teraz nie trzeba polegaæ na prasie, sprzedawcy lub opiniach znajomych

tylko sklep mampsa.pl udostêpnia opcjê wertowania ksi¹¿ek

wystarczy klikn¹æ w naro¿nik kartki, aby przewróciæ kolejn¹ stronê

mo¿na przewróciæ kartkê tak samo, jak w realnej ksi¹¿ce

nigdy wiêcej nie kupuj psa w worku - zanim zamówisz ksi¹¿kê, zajrzyj,

     co jest w œrodku, przewertuj kartki - teraz nie musisz wychodziæ 

z domu - zobacz, oceñ i podejmij decyzjê siedz¹c przy komputerze

test przygotowany przez mampsa.pl w oparciu o opinie Klientów sklepu,

     nasze doœwiadczenia w klikaniu oraz oceny ekspertów i ich psy

c  

c  

c  

c  

porównanie wszystkich rodzajów klikerów dostêpnych na polskim rynku

gotowy artyku³ przeznaczony do publikacji w prasie kynologicznej

opracowany specjalnie dla pocz¹tkuj¹cych i niezdecydowanych osób

zawiera komentarze specjalistów w dziedzinie szkolenia psów
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kreatywne rozwi¹zania
unikalna oferta

rasowy pakiet reklamowy

kompleksowa reklama dla w³aœcicieli psów danej rasy

reklama w sklepie przy produktach dla wybranej rasy

og³oszenie przy hodowcach danej rasy w katalogu

informacja przy opisie rasy w naszej encyklopedii

temat przy odpowiednim w¹tku na forum dyskusyjnym

c  

c  

c  

c  

c  

idealny sposób na reklamê widoczn¹ wy³¹cznie tam,

     gdzie zagl¹da i przebywa potencjalny Klient

kupony promocyjne

sfora mampsa

dla przyjació³ i sta³ych Klientów sklepu oraz 

     dla osób odwiedzaj¹cych firmy z katalogu

c  co miesi¹c nowy asortyment promocji i super ceny

>>
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dostêpny dla ras:

wszyscy odbiorcy

w³aœciciele psów

mi³oœnicy danej rasy

c  przyk³adowo: tylko dla osób zainteresowanych owczarkiem niemieckim

http://www.sfora.mampsa.pl


formy reklamy w serwisie

specjalnie dobrane miejsca

rasowy pakiet reklamowy

próbki i ulotki dla Klientów sklepu

inserty do paczek

typowe formy reklamy

bannery, buttony, linki
na ka¿dej stronie

nag³ówek strony
w³asny artyku³ albo

strona sponsorowana

reklama w stylu

produkt miesi¹ca
precyzyjna informacja

w dowolnym miejscu
dwie strony

w wirtualnej ksi¹¿ce

og³oszenie w e-biuletynie

psiletter 
zupe³nie bezp³atna 

reklama za banner
niesamowity pop-up

oferta specjalna

reklama
przez ca³y miesi¹c



pierwsze miejsca w sieci

przyjaciele i partnerzy

sklep dla psów  szkolenie i wychowanie  pies nauka i zabawa

zabawki kong  westie sklep  doberman pies na medal kliker

| |

| | | 

hodowcy chihuahua  husky syberyjski hodowle 

szkolenie psów poznañ  salon kosmetyczny dla psów warszawa

|

|

forum szkolenie psa  forum owczarek australijski 

forum oceny produktów dla psów  forum wychowanie psów

|

|

forum.mampsa.pl

katalog.mampsa.pl

sklep.mampsa.pl

s³owa kluczowe
przyk³adowe

wyszukiwania
pierwsza strona

_STRONA4
_STRONA4
_STRONA3


mam psa chcê psa mia³em psa specjaliœci psia firma co wybraæ znudzeni

szko³a mampsa.pl

katalog.mampsa.pl

sklep.mampsa.pl

forum.mampsa.pl

blog.mampsa.pl

zanimpowiesz.mampsa.pl

c c c c c c c

c c c c c c c

c c c c c c c

c c c c c c c

c c c c c c c

c c c c c c c

grupy docelowe

... wszyscy mówi¹, ¿e

mampsa.pl to bardzo 

fajny serwis dla psów

... chcê mieæ psa,

to moje marzenie, bêdê

cudownym w³aœcicielem

... mojego przyjaciela 

nie ma ju¿ wœród nas,

ale szukam kolejnego

... dobrze znam psy,

wszyscy powinni poznaæ

ten nowy serwis

... pracujê zawodowo

z psami, to moje ¿ycie,

pomagam innym

... szukam informacji,

porównujê, uczê siê

i zbieram opinie

... ¿yjê w intermecie

szukam nowych stron,

znajdujê ciekawostki

w³aœciciele psów osoby pocz¹tkuj¹ce z doœwiadczeniem z ogromn¹ wiedz¹ zwi¹zani prac¹ niezdecydowani inni internauci

œwiadomoœæ

odbiorcy
kynologiczna

serwis mampsa.pl trafia do œciœle okreœlonej

     i starannie wyselekcjonowanej grupy odbiorców

du¿a ma³a du¿a ogromna du¿a ma³a znikoma

http://www.katalog.mampsa.pl
http://www.mampsa.pl
http://www.forum.mampsa.pl
http://www.sklep.mampsa.pl
http://www.blog.mampsa.pl
http://www.zanimpowiesz.mampsa.pl


zapraszamy do wspó³pracy

importerów i producentów akcesoriów dla psów 

producentów zabawek, gryzaków, ubranek, szelek, smyczy, pos³añ

sklepów i hurtowni zoologicznych, tradycyjnych i internetowych

hodowców, szkó³ dla psów, salonów kosmetycznych, weterynarzy

producentów karmy, preparatów, kosmetyków

zwi¹zków i organizacji, wydawnictw i gazet kynologicznych 

domów mediowych i innych inwestorów

c  

c  

c  

c  

c  

c  

c  

serwis mampsa.pl

oferta przeznaczona dla

reklama w sewisie

mampsa.pl
obecnoœæ w katalogu

katalog.mampsa.pl
oferta hurtowa

sklep.mampsa.pl

c  www.katalog.mampsa.pl/oferta

c  

c  

katalog@mampsa.pl

0 600 550 220

c  www.sklep.mampsa.pl/oferta

c  

c  

sklep@mampsa.pl

0 600 550 220

c  www.mampsa.pl/oferta

c  

c  

redakcja@mampsa.pl

0 600 550 220

oferta skierowana do osób prowadz¹cych

biznes zwi¹zany z psami

zapraszamy

akcje i konkursy
partnerów / sponsorów

http://www.katalog.mampsa.pl
http://www.mampsa.pl
http://www.sklep.mampsa.pl


kontakt z redakcj¹

to nasze hobby
nasza praca

nasz¹ pracê
dlatego kochamy

Micha³ Filipiak

c  

c  

c  

c  

redaktor naczelny

e-mail: michal@mampsa.pl
telefon: 0 604 882 835
gadu-gadu: 8688739
mam psa: siberian husky

Kamila Janiszewska

c  

c  

c  

c  

Katarzyna Filipiak

c  

c  

c  

c  

sprzeda¿ | sklep i katalog

e-mail: kamila@mampsa.pl
telefon: 0 693 050 056
gadu-gadu: 4906749
mam psa: cocker spaniel

administracja | marketing

e-mail: kasia@mampsa.pl
telefon: 0 608 688 739
gadu-gadu: 8688739
mam psa: siberian husky

0 600 550 220

w³aœciciel serwisu

ul. Trybunalska 48
60-325 Poznañ, Polska

www.bestpoint.pl

mampsa.pl

Success Best Point

redakcja@mampsa.pl

tel./fax       +48 61 8688 739
kom./sms  +48 60 8688 739
gadu-gadu        GG 8688 739

mampsa.pl  Trybunalska 46  60-325 Poznañ

0 600 550 220  redakcja@mampsa.pl

| |

|
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