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na rynku od 2001 roku

nowoczesna platforma narzędzi i usług dla 
specjalistów PR, IR i marketingu

SaaS (Software as a Service)

specjalistyczna firma technologiczna

ponad 400 komunikujących firm i instytucji

dostosowanie do RODO
hybrid hosting - połączenie z własnym hostingiem firmy

bezpieczeństwo

aktualizacja oprogramowania w kosztach licencji

stały rozwój i dostosowanie do trendów
obsługa i wsparcie techniczne w kosztach licencji

integracja z infoWire.pl, Amazon, Facebook, Instagram, 
Twitter, YouTube

niezawodnośćskalowalność

technologia klasy korporacyjnej

o netPR.pl



dlaczego newsroom netPR.pl?

✓ zwiększysz zasięg swoich treści i sprawność medialną nawet o 100 % 
✓ będziesz wiarygodny w czasach post-prawdy  
✓ zautomatyzujesz rutynowe czynności  
✓ oszczędzisz czas 
✓ wejdziesz na wyższy poziom dzięki komunikacji wideo 
✓ wyśpisz się spokojnie - Twoje dane i pliki zawsze będą bezpieczne,  

a narzędzie aktualne 
✓ elastycznie zarządzaj bazami kontaktów do komunikacji - zgodne z RODO



jak newsroom będzie wyglądał na zewnątrz?

wybieram 
layout szablonowy

• szybkie wdrożenie

• niskie koszty wdrożenia

• bez kompromisów w 

zakresie mobilności i SEO

wybieram 
layout indywidualny

• pełne dopasowanie do witryny 
firmowej


lub

• nowy projekt tworzony od zera 

na podstawie briefu

wybierz jeden z szablonów 
(kliknij aby zobaczyć demo)

zobacz przykładowe wdrożenia 
indywidualne

rozważasz obie opcje?  
podczas pytania o ofertę powiedz nam o tym, a przygotujemy dwie wyceny

http://media.tauron.pl
http://energa-finance.se
http://inspiracjepr21.test.sitebees.com/
http://inspiracjepr4.test.sitebees.com/
https://media.otcf.pl/
https://press.mitsubishi.pl


jeśli wybierzesz layout szablonowy

• konstrukcja modułowa - sam 
decydujesz o kolejności elementów 
i ilości wyświetlanych elementów


• dynamiczne sterowanie - od ciebie 
zależy czy na stronie głównej 
pokażesz np. player wideo


• dopasowanie do identyfikacji 
wizerunkowej - szablon możesz 
pokolorować na kolor zgodny z CI 
firmy

informacje

presskit

wideo

social media

http://inspiracjepr21.test.sitebees.com/
http://inspiracjepr4.test.sitebees.com/


jeśli wybierzesz layout indywidualny

• wszystko zależy od ciebie - zbriefuj 
koncepcję, powiedz co ci się 
podoba, określ stopień 
dopasowania layoutu do witryny 
firmowej


• daj nam cię zaskoczyć - 
przekujemy twoje wytyczne na 
nowoczesny projekt, zgodny z 
dobrymi praktykami branżowymi


• podziwiaj efekty - po 
zaakceptowaniu projektu 
zakodujemy newsroom 1:1 w 
stosunku do projektu

?

http://media.tauron.pl
http://energa-finance.se
https://media.otcf.pl/
https://press.mitsubishi.pl


przykładowe wdrożenia indywidualne

• Mitsubishi - press.mitsubishi.pl 
• Dekoral - media.dekoral.pl 
• OTCF – media.otcf.pl 
• Kroll Ontrack - media.krollontrack.pl 
• HORTEX – media.hortex.com.pl 
• EY – ey.media.pl 
• NETIA – media.netia.pl 
• Winiary – winiary.media.pl  
• Ergo Hestia – media.ergohestia.pl  
• Warta – media.warta.pl 
• Eurocash – media.eurocash.pl 
• Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej – 

media.terytorialsi.wp.mil.pl 
• Bank Pekao SA - media.peako.com.pl

• EFL - media.efl.pl 
• MSL Group – news.mslgroup.pl 
• MSL Group klienci – media.mslgroup.pl 
• Poczta Polska – media.poczta-polska.pl 
• UNIQA – media.uniqa.pl   
• Nestle - nestle.media.pl 
• Bank Pocztowy – media.pocztowy.pl 
• ENERGA SA – media.energa.pl 
• Wirtualna Polska – dlaprasy.wp.pl 
• Knorr Unilever – media.knorr.pl 
• Oponeo – media.oponeo.pl 
• SGGW –  media.sggw.pl 
• ONICO – onico.pl ; pressroom.onico.pl ; ir.onico.pl 
• Urząd Miejski w Gdańsku – media.gdansk.pl

http://press.mitsubishi.pl
http://media.dekoral.pl
http://media.otcf.pl
http://media.krollontrack.pl
http://media.hortex.com.pl
http://ey.media.pl
http://media.netia.pl
http://winiary.media.pl
http://media.hestia.pl
http://media.warta.pl
http://media.eurocash.pl
http://media.terytorialsi.wp.mil.pl
http://media.peako.com.pl/
http://media.efl.pl
http://news.mslgroup.pl
http://media.mslgroup.pl
http://media.poczta-polska.pl
http://media.uniqa.pl
http://nestle.media.pl
http://media.pocztowy.pl
http://media.energa.pl
http://dlaprasy.wp.pl
http://media.knorr.pl
http://media.oponeo.pl
http://media.sggw.pl
http://onico.pl
http://pressroom.onico.pl
http://ir.onico.pl
http://media.gdansk.pl


zapytaj o ofertę

layout szablonowy 

dowolny adres serwisu 

wybrana domena (subdomena lub podstrona) 

certyfikat SSL Let’s Encrypt 

SLA 

mailing do własnych dziennikarzy 

limit wysyłek: 20 000 maili miesięcznie 

zarządzanie kontaktami w zgodzie z RODO 

pojemność bazy: 2000 kontaktów 

panel prywatności 

rejestr usunięć 

formularz subskrypcji 

presskit/galeria zdjęć 

inteligentne kadrowanie zdjęć i rozpoznawanie twarzy 

wideo pod komunikaty (YouTube, Vimeo) 

integracje z social media (Facebook, Twitter, Instagram) 

3 

limit użytkowników 

2 

pakiet basic

chcesz rozszerzyć wybrane parametry? 
daj nam znać podczas pytania o ofertę

konfiguracja podstawowa

integracja z dystrybucją infoWire.pl 
dotarcie do ponad 2000 polskich 

mediów, podczas pytania o ofertę określ 
roczny limit dystrybucji

layout indywidualny 
jeśli zainteresowała cię ta opcje, podczas 

pytania o ofertę daj nam o tym znać

hosting własnego wideo 
możliwość udostępnienia do pobrania dla 

dziennikarzy wideo, mechanizmy 
konwersji do różnych jakości wbudowane 

w system, podczas pytania o ofertę 
określ zapotrzebowanie na przestrzeń

wybierz opcje ?

rozważasz dystrybucję i/lub hosting, ale nie 
wiesz jakie limity będą odpowiednie?  

zdaj się na nasze doświadczenie - zaproponujemy 
optymalne konfiguracje



z jakich modułów składa się newsroom netPR.pl od środka? 1/4

Biuro prasowe Pliki

• publikacja informacji 

• statystyki publikacji

• presskit

• zaciąganie feedu z social media

• inne treści

możliwa integracja z dystrybucją

• gromadzenie niepublicznych 
plików


• przygotowywanie plików pod 
przyszłe załączniki


• prosta wymiana plików 
między użytkownikami



Komunikator

• wysyłka masowych kampanii 
mailowych


• personalizacja wysyłek

• statystyki wysyłek

• wysyłka niepublicznych 

informacji (VIP mailing)

• automatyzacje wysyłki

z jakich modułów składa się newsroom netPR.pl od środka? 2/4



Kontakty

• elastyczne gromadzenie 
danych w profilach w 
zgodzie z RODO


• formularze subskrypcji

• panel prywatności

• rejestr usunięć

z jakich modułów składa się newsroom netPR.pl od środka? 3/4



Dane osobowe

• definiowanie zbiorów (profili 
odbiorców) i zakresów 
danych osobowych w nich 
przetwarzanych


• definiowanie administratora 
danych osobowych, IOD


• zarządzanie klauzulami 
(podstawami przetwarzania 
danych)


• zarządzanie rejestrem 
usunięć

z jakich modułów składa się newsroom netPR.pl od środka? 4/4



opcjonalne moduły dodatkowe

Wydarzenia

Monitoring

• kalendarium wydarzeń  
z możliwością subskrypcji do 
kalendarza na telefonie lub 
komputerze

• monitoring mediów przy 
współpracy z Newspoint



postaw z nami na…

wiarygodność i 
skuteczność 
komunikacji

1
pełną mobilność - 

Google Mobile-
First Index

2 zgodność z 
trendami - wideo 

dla mediów, social 
media, analityka

3 bezpieczeństwo i 
business continuity

4



wiarygodność i 
skuteczność 
komunikacji

1

Integrujemy wszystkie kanały komunikacji firmy w newsroomie, zintegrowanym z 
witryną korporacyjną. Zwiększa to wiarygodność komunikacji, a także zasięg, ruch i 
zaangażowanie odbiorców informacji. 

Szum informacyjny i fenomen fake news oraz post-prawdy to efekt informacji 
dostępnej na temat firmy w wielu kanałach komunikacji. Dlatego witryna 
firmowa, newsroom czy biuro prasowe, to miejsce gdzie powinny gromadzić 
się wszystkie informacje - formalne i nieformalne, których emitentem jest firma. 
To najlepszy sposób aby je uwiarygodnić. 

Co więcej? 
• newsroom i biuro prasowe zintegrowane wizualnie z witryną firmową, 
• zabezpieczenie komunikacji z witryną certyfikatem SSL

integracja z witryną



wiarygodność i 
skuteczność 
komunikacji

1 16

Podczas pierwszych 48h po publikacji, infoWire.pl generuje nawet 60 % odwiedzin

dystrybucja informacji do ponad 2000 polskich mediów, integracja z systemami edycyjnymi mediów

dystrybucja infoWire.pl



pełna mobilność - 
Google Mobile-

First Index

2 Nasze newsroomy, biura prasowe, blogi i witryny projektujemy w myśl 
filozofii mobile first. Dlatego zwracamy uwagę na to aby gwarantowały 
szybkość ładowania się stron dla użytkowników na całym Świecie. 

Multimedia optymalizowane w locie, wsparcie globalnego CDN-u (content 
delivery network) - wszystko to owocuje szybkim ładowaniem strony nie 
tylko w Polsce i Europie, ale na całym świecie. Nasza technologia 
gwarantuje zgodność z Google Mobile-First Index i międzynarodowe SEO. 

Do 2020 roku ponad 90% ruchu w internecie będzie generowane przez urządzenia 
mobilne, a już od połowy 2018 roku indeks Google preferuje serwisy mobilne. 
Tymczasem 90% witryn firmowych w Polsce uchodzących za mobilne, wg. Google 
wcale takimi nie są.

mobile first, czyli mobilność



pełna mobilność - 
Google Mobile-

First Index

2
błyskawicznie szybka witryna, globalnie (filozofia SiteControllera i SitePresenterów)

• SiteController 

• SitePresenter 

• Amazon CloudFront CDN  
(Content Delivery Network)  

• Wprowadzanie treści 

• Synchronizacja 

• Ruch poprzez TCP/80 i TCP/443 
do odbiorców na całym świecie 
(z najbliższego, najbardziej efektywnego  
lub ściśle określonego SitePresentera)

LEGENDA:

18

• SEO 
• międzynarodowe SEO 
• pełna mobilność serwisów 
• szybkość ładowania 
• load balancing



zgodność z 
trendami - wideo 

dla mediów, social 
media, analityka

3
19

integracja z social media

Zintegruj swoją komunikację w social media - Facebook, 
Twitter, Instagram - w newsroomie, aby wykorzystać 
efekt synergii.  
Zdobądź przewagę dzięki możliwości szybkiej publikacji 
informacji w newsroomie za pośrednictwem Twittera. 
Feed social media integrowany jest w serwisach 
poprzez API (application programming interface), z 
wykorzystaniem użytych zdjęć jednak nie wpływa na 
obniżenie szybkości działania strony jak w przypadku 
widgetów.



zgodność z 
trendami - wideo 

dla mediów, social 
media, analityka

3
20

technologia wideo

YouTube i Vimeo są świetne, ale nie nadają się do komunikacji z 
mediami. Stwarzają również ograniczenia przy wizerunkowym 
wykorzystaniu wideo w witrynach internetowych. W komunikacji z 
mediami wydawcy nie będzie zainteresowani materiałami w YouTube 

Wykorzystanie technologii Cloudfront rozszerza możliwości 
wizerunkowe wideo w witrynach tworzonych w technologii netPR.pl 

Technologia netPR.pl pozwala na: 
• enkodowanie plików wideo do formatów internetowych 
• tworzenie galerii multimediów z wielu źródeł - wideo własne, 

Youtube oraz z Vimeo 
• zwiększenie zasięgu firmowych kanałów na YouTube, 
• udostępnianie mediom wideo w jakości TV



zgodność z 
trendami - wideo 

dla mediów, social 
media, analityka

3
21

statystyki i raporty

• statystyki newsroomu/biura prasowego  
licznik odwiedzin, źródła ruchu dla każdej informacji, 
pobrania załączników 
• statystyki dystrybucji poprzez zintegrowany system 

mailingowy  
raporty doręczeń z przyczynami zwrotów, 
licznik otwarć i kliknięć 
• zintegrowany monitoring mediów Newspoint (opcjonalnie) 

monitoring mediów internetowych i social media  
• integracja z Google Analytics i innymi 

systemami statystyk 



bezpieczeństwo i 
business continuity

4
Nasze rozwiązania zostały zaprojektowane aby zapewnić Twojej marce business continuity. Technologia 
potwierdziła swoją skuteczność w wielu sytuacjach kryzysowych, podczas gdy inne systemy doświadczały 
przerw w działaniu, podatności na cyberataki i inne problemy techniczne związane z działaniem. 

Zapewniamy nie tylko aktualizacje bezpieczeństwa i utrzymanie w ruchu ale ciągłą aktualizacje merytoryczną udostępnionego 
oprogramowania. 

Unikalna architektura: 
• skalowalność i bezpieczeństwo dzięki możliwości zwielokrotnienia serwisów (Site Presenter) 
• zabezpieczenie ciągłości pracy w sytuacjach katastroficznych (pożar, backout, atak terrorystyczny itp.) - poprzez 

możliwość uruchomienia serwisów (Site Presenter) w odległych od siebie lokalizacjach 
• bezpieczeństwo przez uwierzytelnianie hasłami jednorazowymi mechanizm Time-based One-time Password Algorithm 

(TOTP) RFC 6238, do zabezpieczenia dostępu do systemu zarządzania 
• ciągła analiza kodu systemu zarządzania serwisem (SiteController) kod aplikacji jest codziennie analizowany pod kątem 

ewentualnych podatności w ramach wdrożonych mechanizmów continuous integration

bezpieczeństwo

Rozdzielenie systemu do zarządzania 
treścią od systemu prezentacji treści: 
Site Controller - część systemu 
odpowiedzialna za zarządzanie treścią 
Site Presenter - cześć systemu 
odpowiedzialna za prezentację treści



bezpieczeństwo i 
business continuity

4 Technologia umożliwia elastyczne gromadzenie i 
przechowywanie danych zgodnie z RODO. W szczególności: 

• elastyczne tworzenie profili danych osobowych z 
zachowanie zasady minimalizacji danych np: 
dziennikarze, inwestorzy, analitycy, partnerzy, etc. 
• moduł prawny do definiowania podstaw prawnych i 

klauzul gromadzonych zbiorów danych osobowych 
• rozwiązania panelu prywatności, który automatyzuje 

obowiązki względem osób, których dane dotyczą

gromadzenie danych



24

klienci netPR.pl

kilkaset renomowanych polskich i międzynarodowych firm komunikuje przez rozwiązania netPR.pl



wizerunek i wiarygodność 
✓ newsroom w pełni zintegrowany wizualnie z 

witryną firmy lub marki

✓ dostępny w firmowej subdomenie lub 

podstronie
multimedia 
✓ zdjęcia i infografiki grupowane w galerie

✓ inteligentne kadrowanie i rozpoznawanie 

twarzy

✓ wideo z zewnętrznych źródeł - YouTube i 

Vimeo

✓ własny hosting wideo - enkodowanie tj. 

automatyczna konwersja do różnych formatów 
i rozdzielczości


✓ wideo w jakości TV

✓ funkcje telewizji internetowej

statystyki i monitoring mediów 
✓ statystyki odwiedzin dla pojedynczych treści,

✓ statystyki pobrań załączników

✓ integracja z monitoringiem mediów Newspoint

✓ możliwa integracja z Google Analytics

mail 
✓ łatwe tworzenie kampanii na podstawie 

informacji i wpisów

✓ inteligentna wysyłka z mechanizmem 

blokowania wysyłki do nieaktywnych kontaktów

✓ historia kontaktów z odbiorcą 

✓ subskrypcja newsletterów

✓ funkcje personalizacji udające korespondencję 

indywidualną

✓ kreator szablonów

✓ kampanie automatyczne i cykliczne

✓ raporty doręczeń

social media 
✓ integracje komunikacji z: Facebooka, 

Twittera, Instagrama

bezpieczeństwo 
✓ unikatowa architektura Cloud Sites 

(Site Controller i Site Presenter) 

✓ zastosowanie korporacyjnych technologii

✓ praktyczne zastosowanie metodologii 

„security by design” i „security by default” 

✓ modyfikowalne poziomy uprawnień dla 

użytkowników

✓ wielopoziomowe uwierzytelnianie - MFA

SEO i mobilność 
✓ informacje prasowe i treści optymalizowane 

pod SEO

✓ szybkie ładowanie stron

✓ przygotowane do Google Mobile-First Index

zintegrowana dystrybucja 
✓ integracja z multimedialną agencją informacyjną 

infoWire.pl - dystrybucja do ponad 2000 polskich 
mediów 


✓ automatyczne udostępnianie informacji przez 
zintegrowane kanały Twittera i Facebooka


✓ buttony do udostępnia informacji przez social 
media


✓ kanał RSS

compliance 
✓ oprogramowanie przygotowane pod regulacje 

RODO/GDPR

międzynarodowość 
✓ dostępność 17 wersji językowych

✓ grafika i zasoby pobierane z wykorzystaniem 

globalnego CDN

✓ przygotowanie pod międzynarodowe SEO 

- widoczność w lokalnych wyszukiwarkach

lista najważniejszych funkcjonalności



domyślna ochrona danych 
✓ tworzenie zbiorów danych z uwzględnieniem 

wymaganych elementów oraz minimalizacji 
zakresu przetwarzania 


✓ funkcjonalność jeden formularz wiele zbiorów i 
celów - wycofanie zgody usunie tylko dane 
powiązane z jednym celem przetwarzania* 


✓ definiowanie polityki bezpieczeństwa danych: 
domyślne blokowanie eksportu, wymuszenie 
operowania na celach przetwarzania oraz 
szyfrowanie eksportowanych plików itp.* 


✓ automatyzacja procesów związanych z 
przetwarzaniem danych - np. ustawienie 
okresu ważności zbioru

raportowanie i rozliczalność 
✓ panel opiekuna danych osobowych, który 

zapewnia wgląd w operacje na danych 
osobowych - pełna rozliczalność danych 


✓ możliwość opisywania działań celami 
przetwarzania - na potrzeby dokumentacji i 
raportowania 


✓ panel prywatności - automatyczne 
informowanie kontaktów o celach 
przetwarzania, zarządzanie żądaniami dostępu 
do danych, zarządzanie wycofywaniem zgód i 
zgłaszaniem sprzeciwu 


✓ rejestr usunięć - blokowanie dodawania do 
systemu kontaktów, które wyraziły chęć 
usunięcia z bazy (dzięki jednokierunkowej 
anonimizacji) 


✓ monitorowanie wypełnienia obowiązku 
informacyjnego*

bezpieczeństwo 
Praktyczna implementacja "data protection by 
design" i "data protection by default", a w 
szczególności:

✓ pseudoanonimizacja zbieranych danych 

osobowych* 

✓ definiowanie polityki bezpieczeństwa przy 

kreowaniu haseł 

✓ wymuszenie haseł jednorazowych (MFA) jako 

dodatkowego mechanizmu zabezpieczeń 

✓ szyfrowanie eksportowanych i importowanych 

plików zawierających dane osobowe

lista funkcjonalności RODO/GDPR

integracja z usługami netPR.pl 
Możliwość łatwego wykorzystania z innymi 
narzędziami do takich zastosowań jak:

✓ zbieranie danych przez system formularzy 

✓ komunikacja za pomocą newsletterów, kampanii 

mailowych i automatyzacja komunikacji mailowej 

✓ budowa serwisów internetowych z 

funkcjonalnością dostępu do wydzielonych sekcji 
po zalogowaniu

dla agencji public relations 
Oprogramowanie, które pozwoli sprawnie 
funkcjonować agencji PR zgodnie z prawem dzięki:

✓ możliwości budowy centralnej bazy kontaktów 

medialnych z zapewnieniem rozliczalności 
wymaganej przez RODO 


✓ systemowi uprawnień, który umożliwia 
komunikację z listami dystrybucyjnymi bez 
konieczności dostępu do wszystkich danych 
osobowych 


✓ polityce bezpieczeństwa dla funkcji eksportu 
danych - sterowanie dostępnością zbiorów na 
komputerach konsultantów i ich szyfrowanie 


✓ standardom bezpieczeństwa, których od maja 
2018 wymagają klienci (za błędy i zaniechania 
agencji w zakresie bezpieczeństwa odpowiadać 
będzie klient) integracja przez API 

Integracja z innym systemami przez API, które 
umożliwi:

✓ pobieranie danych kontaktów 

✓ pobieranie danych dotyczących klauzul zgody - 

aktualnych i historycznych*

lista funkcjonalności jest rozwĳana razem z firmami, które 
korzystają z oprogramowania netPR.pl (biura prasowe i 
newsroomy, serwisy IR, witryny informacyjne i telewizje 
internetowe)  

*funkcjonalność w trakcie testów produkcyjnych i uzupełniania


