
Zapodaj.net

Zapodaj.net to serwis umożliwiający darmowy hosting zdjęć bez rejestracji. Od ponad 8 lat za jego 
pośrednictwem można w łatwy i szybki sposób podzielić się swoimi zdjęciami ze znajomymi i 
całym światem.

Historia

Przed serwisem
Pod koniec 2006 roku powstał pierwowzór serwisu, działający jako odłam portalu Revolucja.pl 

Oficjalny start
Serwis pod nazwą Zapodaj.net zadebiutował 16. Maja 2007 roku. 

Aukcje, Fora, Uploader
Analizując potrzeby i sugestie użytkowników powstały pierwsze serwisy (dla użytkowników for i 
aukcji) oraz aplikacja (Zapodaj Uploader - http://uploader.zapodaj.net/) mająca na celu pomoc w 
dodawaniu większej ilości plików jednocześnie. Miało to miejsce zaledwie rok od oficjalnego startu 
serwisu.

Dla profesjonalistów
Potrzeby użytkowników rosły, dlatego pojawiła się platforma Pro.Zapodaj.net, oferująca płatny 
hosting zdjęć, bez reklam, z bardziej rozbudowaną funkcjonalnością niż podstawowy serwis.

Wzrost popularności
Od 2010 roku Zapodaj.net zacząło pojawiać się wśród 20. najpopularniejszych serwisów w Polsce 
w kategorii Hosting (wg badania Megapanel/Gemius). 
Serwis odnotował blisko 5mln sesji, odwiedziło nas ponad 3mln użytkowników i obsłużył ponad 10 
mln odsłon (wg Google Analytics).



Zapodaj.net w czołówce
W 2012 roku Zapodaj.net znalazło się wśród 50 tyś. najpopularniejszych serwisów na świecie i 
wśród pierwszego tysiąca najczęściej odwiedzanych stron z terytorium Polski (wg. danych 
Alexa.com).

Statystyki

2014
Zapodaj.net odnotowało ponad 8 mln sesji, odwiedziło nas blisko 4,8 mln użytkowników i 
obsłużyliśmy prawie 20 mln odsłon (wg Google Analytics).
Tylko w 2014 roku dodano ponad 2.760.000 plików

Serwisy

- Allegro.Zapodaj.net - serwis oferujący darmowy hosting zdjęć na aukcje.
- Avatars.Zapodaj.net - hosting dla małych plików graficznych
- Flash.Zapodaj.net - hosting do przechowywania plików .swf
- NaForum.Zapodaj.net - hosting dla osób, korzystających z for internetowych
- Pomoc.Zapodaj.net - serwis stanowiący nie tylko pomoc i instrukcje w jaki sposób korzystać z 
serwisu Zapodaj.net, ale także zawierający ciekawe artykuły związane z hostingiem, zdjęciami i 
Internetem.
- Pro.Zapodaj.net - to płatne narzędzie przygotowane z myślą o branży E-Commerce, które 
pomaga lepiej i łatwiej zaprezentować swoje produkty korzystającym z serwisów sprzedaży on-line, 
takich jak platformy aukcyjne.

Kontakt

Zapodaj.net jest częścią grupy UnderMedia.

Adres:
Zapodaj.net
ul. Abrahama 1/10 
81-825 Sopot

E-mail:
kontakt@zapodaj.net


