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Dziękujemy za zainteresowanie ofertą serwisu wulkanizator.com.pl. Zapraszamy do 

zapoznania się ze szczegółami, a w razie wątpliwości prosimy o kontakt. Odpowiemy na 

wszystkie pytania związane z naszą stroną internetową. 

 

 

O serwisie 

Strona wulkanizator.com.pl zawiera numery telefonów do zakładów wulkanizatorskich oraz 

serwisów wulkanizacji mobilnej z całej Polski. Baza firm powstała z myślą o właścicielach 

zakładów oraz użytkownikach. Przebita opona na wakacjach w Kołobrzegu lub podczas drogi 

do Zakopanego zmusza kierowców do szybkiego działania.  

 

Najczęściej sięgają oni po telefon i szukają w internecie specjalisty z danego regionu. Pierwsza 

myśl to wpisanie słów „naprawa opon”, „serwis opon”, „wulkanizacja” albo „wulkanizacja 

24h” – jeśli problem wystąpił w środku nocy. 

 

Dlatego stworzyliśmy bazę specjalistów od wulkanizacji na terenie całego kraju. Teraz 

wystarczy wybrać z listy miasto, w którym potrzebujemy pomocy i skontaktować się z 

warsztatem. Serwis wulkanizator.com.pl to: 

 

Þ Lista specjalistów z całej Polski 

Þ Wulkanizacja mobilna i stacjonarna 

Þ Proste wyszukiwanie 

Þ Szybki kontakt 
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Oferta 

Strona danego miasta przypisana jest do jednego warsztatu. Nie zamieszczamy informacji o 

wielu zakładach wulkanizacyjnych na jednej podstronie. Kierujemy się zasadą jedno miasto = 

jeden specjalista. Na przykład decydując się na reklamę w Katowicach, otrzymujemy 

podstronę o adresie https://wulkanizator.com.pl/wulkanizacja-katowice/ 

 

Na dedykowanej stronie znajdzie się: 

 

• Numer telefonu  

Państwa numer wyświetla się w kilku miejscach na stronie w postaci guzika. Jego 

wciśnięcie powoduje natychmiastowe połączenie od, dzięki czemu użytkownik nie 

musi kopiować czy przepisywać numeru. 

 

• Adres warsztatu i mapa 

Zamieszczamy adres Państwa adresu oraz opis dojazdu (jeśli sytuacja tego wymaga). 

Oprócz samego adresu, zamieszczamy również mapę Google, by użytkownik po 

kliknięciu w nią automatycznie otrzymał adres do nawigacji Google.  

 

• Zdjęcia warsztatu 

Publikujemy zdjęcia warsztatu. Mogą być to fotografie zarówno wnętrza warsztatu, jak 

i zewnątrz lub nawet sam szyld. 

 

• Profil Facebook 

Jeśli posiadają Państwo fanpage w serwisie Facebook, również wskazujemy jego adres 

na dedykowanej podstronie.  
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Zalety 

Korzystając z oferty serwisu wulkanizator.com.pl otrzymują Państwo reklamę na stronie, która 

cały czas jest pozycjonowana przez naszych specjalistów. Stale pracujemy nad tym, by każde 

z miast, które wprowadzimy do bazy, wyświetlało w wyszukiwarce Google na słowa kluczowe: 

 

Dla wulkanizacji stacjonarnej - https://wulkanizator.com.pl/wulkanizacja/ 

 

• Wulkanizator miasto 

• Wulkanizacja miasto 

• Wymiana i naprawa opon miasto 

• Serwis opon miasto 

 

 

Dla wulkanizacji mobilnej - https://wulkanizator.com.pl/mobilna-wulkanizacja/ 

 

• Mobilna wulkanizacja miasto 

• Wulkanizacja miasto 24h 

• Mobilny serwis opon miasto 

• Wulkanizacja mobilna na terenie miasto 
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Płatności  

Serwis wulkanizator.com.pl działa na przedpłacie, dzięki czemu nie podpisujemy 

zobowiązujących umów, a Państwo możecie zrezygnować z reklamy w dowolnym momencie. 

Stawka za miesięczną reklamę zależna jest od wielkości miasta. Wystawiamy faktury VAT. 

 

Podział na wulkanizację stacjonarną oraz wulkanizację mobilną, sprawia, że mogą Państwo 

wykupić jedną z propozycji lub obie w zależności od usług, jakie świadczy Państwa firma. Jeżeli 

są Państwo zainteresowani reklamą w mieście, którego nie ma w naszej bazie, prosimy o 

informację. Dodamy je bezpłatnie.   

 

Dziękujemy za poświęcony czas. W razie pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji. 

 

 

 

 

 

 

 


