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Zapraszamy do współpracy przy tworzeniu programu „Zapytaj eksperta”. Przedsięwzięcie to 

funkcjonowało w naszym serwisie od kilku lat. Jego nowa formuła czyni Program szczególnie 

atrakcyjnym narzędziem marketingowym w ręku firm adresujących swoją ofertę do 

korzystających z Signs.pl specjalistów od reklamy i poligrafii. 

 

 

Korzy ści dla Pa ństwa, korzy ści dla Signs.pl 

 

Udział w Programie pozwala na nawiązanie i podtrzymania kontaktu z u żytkownikami 

najbardziej zainteresowanymi tematyką, którą się Państwo zajmują – mowa nie tylko o 

osobach zadających pytania, ale także o wszystkich czytających publikowane przez nas 

zestawienia odpowiedzi. To okazja do podkreślenia Państwa pozycji rynkowej, kompetencji 

merytorycznych , a także do zaprezentowania punktu widzenia Państwa firmy w sprawach 

związanych bezpośrednio z Państwa działalnością. Dzięki obecności na stronach Programu 

wzmacniają Państwo wizerunek  firmy oraz marek znajdujących się w Państwa ofercie. 

 

Państwa pomoc zostanie z pewnością doceniona przez naszych użytkowników. 

Dla redakcji serwisu zestawienie odpowiedzi pochodzących z wielu źródeł może stanowić 

cenny, unikatowy materiał, który nie ma odpowiednika w innych serwisach i publikacjach.  

 

Wychodzimy z założenia, że bilans korzyści i wkładu pracy po obu stronach jest podobny, 

stąd ani nie pobieramy za przystąpienie do Programu żadnych opłat, ani nie oferujemy 

honorariów autorskich. 
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Zasady 
Pytanie wysłane przez użytkownika trafia do wszystkich współpracuj ących z nami ekspertów . Do Państwa 
decyzji pozostaje czy udzielić na nie odpowiedzi i jak szybko to zrobić. Nie nakładamy w tym wzgl ędzie żadnych 
formalnych zobowi ązań, a pytający zostaje o tych zasadach uprzedzony. Konsekwencja braku lub opóźnienia 
odpowiedzi jest tylko taka, że Państwa głosu zabraknie w zestawieniu publikowanym na naszych stronach. 
 
Pytania wysyłane są za pośrednictwem formularza na stronie „Zapytaj eksperta” (http://www.signs.pl/ekspert.php), 
na której prezentujemy także sylwetki wszystkich ekspertów. Pytania trafiają na Państwa konto w systemie Poczty 
Prywatnej Signs.pl  (http://www.signs.pl/viewpmsg.php). Odpowiedzi należy udzielać wył ącznie korzystając z 
Poczty Prywatnej. Kopia korespondencji prowadzonej w sprawie pytania trafia także do redakcji Signs.pl aby 
umożliwić typowanie materiałów do opublikowania. Powiadomienia o nadejściu korespondencji będą Państwu 
przesyłane na adres e-mail (p. Konfiguracja konta). 
 
Pytania wysłane poprzez stronę „Zapytaj eksperta” oznaczane są w skrzynce odbiorczej jako „[EKSPERT]”. W 
naszym wspólnym interesie prosimy o ignorowanie pytań kierowanych do Państwa bezpośrednio, z pominięciem 
strony „Zapytaj eksperta”. 
 
Redakcja Signs.pl będzie wybierać najciekawsze tematy i sporządzać publikacje zawierające przegląd wypowiedzi 
ekspertów na dany temat. Państwa teksty mogą zostać poddane przed publikacją niezbędnej obróbce redakcyjnej. 
Artykuł taki może być komentowany przez użytkowników Signs.pl – w tym także przez pozostałych ekspertów. 

Konfiguracja konta u żytkownika 
Do udziału w programie niezbędne jest posiadanie konta użytkownika w Signs.pl (http://www.signs.pl/uac.php). 
Mogą Państwo wykorzystać istniejące konto albo założyć dodatkowy profil. 
 
Po założeniu konta i zalogowaniu prosimy o wybranie opcji „Edycja i konfiguracja konta” 
(http://www.signs.pl/uac.php?op=edituser). 
 
Prosimy następnie o podanie nazwiska i danych kontaktowych , wskazanie reprezentowanej przez Państwa 
firmy i jej adresu URL.  
 
Ważne: Aby powiadomienia o nadejściu korespondencji dotyczącej pytania były przesyłane na Państwa konto e-
mail prosimy o zaznaczenie opcji „Chcę otrzymywać przez e-mail powiadomienia o przychodzącej poczcie 
prywatnej” 
 
W sekcji „Profil zawodowy ” prosimy o wskazanie w jakim charakterze występują Państwo w naszym serwisie.  
 
W sekcji „Awatar ” można załadować obrazek reprezentujący użytkownika w wybranych miejscach serwisu – np. 
na Forum. Gorąco zach ęcamy aby załadowa ć tutaj prawdziwe zdj ęcie twarzy , co zdecydowanie poprawi 
odbiór tekstów sygnowanych przez Państwa, które zostaną zakwalifikowane do opublikowania. Awatary 
przedstawiające prawdziwe zdjęcie eksperta mogą być wykorzystywane w treści publikowanych przez nas 
przeglądów wypowiedzi. 
 
Istotną częścią konfiguracji konta eksperckiego jest sekcja „Dodatkowe informacje... ”. Prosimy o podanie tutaj 
krótkiej informacji na temat eksperta. Znaleźć się tutaj mogą informacje o kompetencjach merytorycznych, 
osiągnięciach zawodowych oraz o przebiegu kariery. Prosimy podzielić opis na kilka działów złożonych z tematu 
oraz listy podpunktów rozpoczynanych dywizem (znak „minus”), np.: 
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Kompetencje 
- druk wielkoformatowy 
- laminowanie 
- przygotowanie grafiki do druku na ploterze 
 
Osiągnięcia 
- xxx 
- xxx 
- xxx 
 
Kariera 
- 1987-1993: xxx 
- 1993-2000: xxx 
- 2000-2008: xxx 
- 2009: xxx 
  
Istnieje możliwość zamieszczenia na stronie „Zapytaj eksperta” logo firmy  wyświetlanego obok sylwetki eksperta. 
Możliwość załadowania logo zostanie udostępniona wkrótce w ramach konfiguracji konta, obecnie prosimy o 
przygotowanie logo w formacie 130x40 px  (lub dostarczenie materiałów źródłowych do przygotowania logo) i 
wysłanie go na adres webmaster@signs.pl. 
 
Konto u żytkownika musi zosta ć przez nas aktywowane do działu w Programie.  
 

Redagowanie odpowiedzi 
Ponieważ oficjalnie reprezentują Państwo własną firmę, a nie redakcję Signs.pl, mają Państwo prawo 
przedstawiać wynikający stąd, subiektywny punkt widzenia. Dozwolone jest wskazywanie konkretnych produktów 
czy usług, podawanie adresów www itp. Prosimy jednak, aby: 
 
• przedstawiane informacje były rzetelne , prawdziwe, umotywowane faktami 
• unikać posługiwania się ocenami warto ściuj ącymi  („lepsze”, „gorsze”, „najlepsze”, „piękne kolory” itp.) – 

zamiast tego prosimy o posługiwanie się argumentami merytorycznymi 
• porównania między produktami konkurencyjnymi dokonywać wyłącznie za pomocą konkretnych danych 

technicznych 
• bezwzgl ędnie unika ć reklamowania produktów i prezentowania oferty hand lowej  
 
W korespondencji mogą Państwo umieścić link do ilustracji . Prosimy o wskazywanie tylko takich ilustracji, co do 
których mają Państwo prawo udzielić nam licencji na ich wykorzystanie  w opublikowanym przez nas przeglądzie 
wypowiedzi ekspertów. 


