
Pierwsza w Polsce
BAZA PRACOUMILACZY

Przewodnik dla dostawców



Witamy w Well.hr

• Bardzo się cieszymy, że dołączasz do 

naszej bazy pracoumilaczy.

• Dzięki Tobie, wspólnie uprzyjemnimy 

innym codzienną pracę.

• Rejestracja w naszym systemie jest 

darmowa i bardzo prosta.

• Nasz przewodnik przeprowadzi Cię krok 

po kroku przez proces założenia konta. 



Rejestracja Zacznij od kliknięcia 
„Zaloguj się”

Jeżeli jest to Twoja 
pierwsza rejestracja, 

kliknij „Zarejestruj się”

Możesz się zalogować 
przez Facebook lub 

Google



Strona startowa

„Moje oferty” to strona, 
gdzie będzie mógł 

przeglądać wszystkie 
swoje oferty.

Klikając „Dodaj kolejną 
ofertę”, możesz dodawać 

następne ogłoszenia 



Tworzenie oferty

• Nasza strona płynnie przeprowadzi Cię przez proces tworzenia oferty.

• Wprowadzenie części informacji jest konieczne, żeby zarejestrować 
ofertę. 

• Zachęcamy Cię do wprowadzenia wszystkich informacji i skorzystania z 
wszystkich opcji  – dzięki temu Twoja oferta będzie bardziej atrakcyjna. 

• Po wprowadzeniu oferty musisz skierować ją do akceptacji. Dopiero po 
uzyskaniu akceptacji oferta będzie widoczna na stronie dla potencjalnych 
klientów. 

• Rejestracja i publikacja ogłoszeń na naszym portalu jest całkowicie 
darmowa.



Kategorie (1)

Zaczynamy od wyboru 
kategorii – to pole jest 

obowiązkowe. 
Dzięki kategoriom 

przyszli klienci będą 
mogli Cię łatwiej 

wyszukać.



Tagi (2)

Tagi, czyli kolejny sposób 
opisu Twojej oferty. 

Podaj słowa klucze, które 
najlepiej opisują Twój 

biznes. Dzięki nim nasza 
wyszukiwarka wyświetli 

Twoją ofertę 
odpowiednim klientom.



Dane podstawowe (3)
Podaj nazwę Twojej 

firmy.

Nazwa, którą tu 
wprowadzisz będzie 

widoczna przy 
miniaturce oferty. 

Podaj siedzibę 
swojej firmy  (o 

informację, gdzie 
możesz świadczyć 

swoje usługi pytamy 
dalej). 



Logo (4)

Załaduj swoje logo.



Grupy docelowe (5)

Określ swoją grup 
docelową – na tej 
podstawie będą 

mogli Cię wyszukać 
nowi klienci.



Opisy (6,7)

Masz do dyspozycji 
opis krótki i 

rozszerzony. W 
opisie krótkim 

przedstaw, czym się 
zajmujesz. W opisie 

rozszerzonym –
napisz, jak Twoje 
produkty/usługi 

mogą uprzyjemnić 
innym pracę



Banner (8)
Banner to zdjęcie, które 
będzie ilustrowało Twoją 

ofertę oraz pojawi się jako 
miniatura na stronie 

głównej. Możesz wybrać 
zdjęcie z naszego katalogu 

albo dodać własne.
Jeśli tylko dysponujesz 

własnymi zdjęciami, 
zachęcamy do ich 

wykorzystania. Nadadzą 
Twojej ofercie 

indywidualny charakter. 
Uwaga! Sprawdź jakość 

zdjęcia przed jego 
wstawieniem. 



Zdjęcia (9)

Zapraszamy do 
dodania zdjęć 

swoich produktów/ 
usług. 



Film (10)

Jeżeli masz firm 
promocyjny, tutaj 

możesz go 
podlinkować. 



Załączniki (11)

W tym miejscu 
możesz załączyć do 

oferty swoje 
referencje, 

certyfikaty lub 
menu Twojej 
restauracji. 



Cena (12)

Cena to obowiązkowe 
pole do uzupełnienia. 

Podaj proszę 
orientacyjną cenę 

Twoich produktów/ 
usług. 

Informacja ta będzie 
dostępna tylko dla 

zalogowanych 
użytkowników. 



Dane kontaktowe (13)

Na koniec 
obowiązkowe pole z 

danymi 
kontaktowymi. 

Twoje dane będą 
dostępne tylko dla 

zalogowanych 
użytkowników



Zakres działalności (14)

Zaznacz, w jakich 
województwach 

świadczysz usługi. 



Podsumowanie

• Ważne! Po wprowadzeniu oferty musisz ją skierować do autoryzacji. 
W trakcie autoryzacji sprawdzamy, czy oferta jest spójna z założeniami 
portalu Well.hr.

• Autoryzacje przeprowadzamy na bieżąco. Najpóźniej w ciągu 2 dni 
Twoja oferta zostanie udostępniona na stronie.

• Pamiętaj, w każdej chwili możesz edytować swoją ofertę. 

• Możesz też skorzystać z dodatkowych, płatnych form promocji: 
• Pozycjonowanie oferty –Twoja oferta będzie widoczna na pierwszych 

miejscach w wynikach wyszukiwania. 

• Wyróżnienie oferty na określony czas.



Skontaktuj się z nami

• Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, wątpliwości czy po prostu chcesz się 
podzielić swoimi uwagami – śmiało kontaktuj się z nami. 

• Możesz do nas napisać przez:
• Facebook lub LinkedIn

• Czat na stronie głównej www.well.hr

• Formularz kontaktowy na stronie

Zapraszam również do bezpośredniego kontaktu ☺

Ewa Ułamek


