
Black Week
Wyprzedażowe szaleństwo w Wirtualnej Polsce



Jak wynika z badania konsumentów przeprowadzonego przez Accenture 
i Fashion Biznes dla kategorii moda, uroda i elektronika na przełomie 
kwietnia i maja:

| 20% Polaków podczas pandemii dokonało pierwszych zakupów 
online,

| 55% zamierza ograniczyć wizyty w galeriach handlowych w obawie 
o swoje bezpieczeństwo,

| 31% konsumentów zamierza w przyszłości częściej kupować online 
niż obecnie.

Pandemia znacząco przyspieszyła zmiany w zachowaniu konsumentów, 
którzy zostali postawieni przed koniecznością skorzystania z innego 
sposobu zakupu i dostaw towarów.

Pandemia nakręca handel online

Źródło: https://www.bankier.pl/wiadomosc/Co-piaty-Polak-pierwszy-raz-zrobil-zakupy-online-podczas-
pandemii-7887736.html



| Jak prognozują eksperci, w tym roku konsumenci nie zamierzają ominąć 
największych wyprzedaży w roku, czyli Black Friday i Cyber Monday.

| Marki zdają sobie sprawę, że coraz więcej kupujących aktywnie korzysta 
z zakupów online, a w czasach pandemii większość z nas wybierze ten sposób 
zakupów.

| Zagraniczne sklepy (np. Macy’s) szykują w tym roku strategię sieciową
i koncentrują się na ofertach internetowych.

Marki szykują się na 
zakupy przez internet

Źródło: https://biznes.wprost.pl/koronawirus/firma/10342281/najwieksze-swieto-konsumpcji-powaznie-
zagrozone-stawi-czola-pandemii.html



| Jako jeden z największych portali horyzontalnych w Polsce 
jesteśmy głównym partnerem dla branży e-commerce 
i codziennie odpowiadamy na potrzeby zakupowe 
użytkowników.

| Aby żaden użytkownik nie ominął największych 
promocji, wydłużamy Black Friday, a partnerom zapewniamy 
więcej dni na promowanie produktów i usług.

| Akcja Black Week będzie trwała od 23.11 do 02.12.20,
obejmując dni Black Friday i Cyber Monday.

Wydłużamy promocję



Dlaczego warto?

Dotarcie

Dzięki szerokiej promocji docieramy do 
docelowej grupy klienta.

Efekt

Przekształcamy intencje zakupowe 
w konwersje.

Wizerunek

Budujemy pozytywny wizerunek 
i wzmacniamy przekaz marki przy 

największym wydarzeniu 
zakupowym w roku.



Jak dotrzemy do użytkowników?

| Kokpit WP Okazje

| Belka produktowa w serwisach WP

| Poczta WP – zakładki

| Poczta – zakładka Premium

| Performance Advertising Network

| Artykuły z intencją zakupową



Kokpit WP Okazje – Black Friday i Cyber Monday

*Dokładne gwarancje klików zostaną oszacowane indywidulanie w zależności od produktu klienta. 
W przypadku niedowiezienia gwarancji, brakujące kliki zostaną wyemitowane w WP Okazje w terminie późniejszym.

Założenia:
| Przejęcie całego kokpitu WP Okazji na Stronie 

Głównej WP (desktop) w dniach: 27.11.20 
i 30.11.20.

| Dedykowana tapeta, dowolne produkty 
emitowane z feeda w maksymalnie 7 
kategoriach.

| Kokpit WP Okazje wyświetla się 
na Stronie Głównej WP pod modułem Biznes.

Statystyki (1 dzień):
| PV: 10,8 mln,
| Estymacja kliknięć: 5 000 – 10 000 

(w zależności od produktu)*



Kokpit WP Okazje – 6 dni

Założenia:
| Przejęcie całego kokpitu WP Okazji na Stronie 

Głównej WP (desktop) przez okres 
23.11. - 26.11.20 oraz 28.11.- 29.11.20

| Dedykowana tapeta, dowolne produkty 
emitowane z feeda w maksymalnie 7 
kategoriach.

| Kokpit WP Okazje wyświetla się 
na Stronie Głównej WP pod modułem Biznes.

Statystyki (1 dzień):
| PV: 10,8 mln,
| Estymacja kliknięć: 5 000 – 10 000 

(w zależności od produktu)*

*Dokładne gwarancje klików zostaną oszacowane indywidualnie w zależności od produktu klienta. 
W przypadku niewykonania gwarancji, brakujące kliki zostaną wyemitowane w WP Okazje w terminie późniejszym.



Kokpit WP Okazje – 1 dzień

Założenia:
| Przejęcie całego kokpitu WP Okazji na Stronie 

Głównej WP (desktop) na wybrany 1 dzień 
w okresie: 23.11 .- 26.11.20 i 28.11. - 29.11.20.

| Dedykowana tapeta, dowolne produkty 
emitowane z feeda w maksymalnie 7 
kategoriach.

| Kokpit WP Okazje wyświetla się na 
Stronie Głównej WP pod modułem Biznes.

Statystyki (1 dzień):
| PV: 10,8 mln,
| Estymacja kliknięć: 5 000 – 10 000 

(w zależności od produktu)*

*Dokładne gwarancje klików zostaną oszacowane indywidualnie w zależności od produktu klienta. 
W przypadku niewykonania gwarancji, brakujące kliki zostaną wyemitowane w WP Okazje w terminie późniejszym.



Belka produktowa 

Założenia:
| Produkty klienta wstawimy w kontekstowo 

dopasowanych feedach tematycznych (produktów 
kobiecych na serwisie WP Kobieta, WP Gwiazdy; 
produktów elektronicznych na WP Facet, WP Tech itd.)
w wybrany 1 dzień w okresie 23.11. - 30.11.20.

| Belka rozwija się na stronach artykułowych 
wybranych serwisów WP (opcja dostępna wyłącznie na 
desktopie).

| Belka pokazuje się na pierwszej odsłonie w formie buttona
i rozwija się po zjechaniu na wysokość komentarzy.

| Logotyp klienta umieszczamy w belce produktowej.
| Po kliknięciu w produkt przekierowujemy do sklepu.

Statystyki (1 dzień):
| PV: 5 mln
| Estymacja kliknięć: 3 000*

*Dokładne gwarancje klików zostaną oszacowane indywidualnie w zależności od produktu klienta. 
W przypadku niewykonania gwarancji, brakujące kliki zostaną wyemitowane w WP Okazje w terminie późniejszym.



Poczta – zakładki

Założenia:
| Poczta - zakładki: Oferty, Społeczności, 

Zakupy, Gaming w wybrany 1 dzień
w okresie 23.11. - 30.11.20.

| W zakładce pojawią się produkty klienta 
(desktop i mobile - nie dotyczy aplikacji).

| Zapewniamy wyłączność dla jednego 
klienta.

Statystyki (1 dzień):
| PV: 1,9 mln,
| Estymacja kliknięć: 5 000 – 10 000 

(w zależności od produktu)*

*Dokładne gwarancje klików zostaną oszacowane indywidualnie w zależności od produktu klienta. 
W przypadku niewykonania gwarancji, brakujące kliki zostaną wyemitowane w WP Okazje w terminie późniejszym.



Poczta – zakładka Premium

Założenia:
| Stworzymy dedykowaną zakładkę, w której pojawią się 

produkty klienta (desktop i mobile - nie dotyczy aplikacji)
w wybrany 1 dzień w okresie 23.11. - 30.11.20.

| Zajawka pojawi się jako pierwsza w skrzynce (nie będzie 
otwarta jako pierwsza - zawsze otwiera się skrzynka 
główna).

| Zapewniamy wyłączność dla jednego klienta 
(rekomendujemy max 1 reklamę w formacie skyscraper).

| Możliwość dodania native linków, mailingu, WP Okazji.
| Czas wdrożenia zakładki Premium to 2 tygodnie.

Statystyki (1 dzień):
| PV: 1 mln,
| Estymacja kliknięć: około 15 000 

(z przekierowaniem do klienta)*
| Gwarancja UU: 7oo 000 UU

*Dokładne gwarancje klików zostaną oszacowane indywidualnie w zależności od produktu klienta. 
W przypadku niewykonania gwarancji, brakujące kliki zostaną wyemitowane w WP Okazje w terminie późniejszym.



Wizualizacje poglądowe wszystkich form promocji zakładki Premium. 
Ruch natywny kierujemy do zakładki, klient nie dostaje dodatkowych banerów z promocją.

Poczta – zakładka Premium



Założenia:
| Performance Advertising Network to zaawansowany

system emisyjny oparty o technologię Programmatic
– Marketing Cloud.

| Dzięki niemu mamy możliwość dotarcia do 
użytkownika na dowolnej domenie i urządzeniu 
w Polsce oraz za granicą.

| Emitujemy formaty natywne, które poprawiają zasięg 
i skuteczność kampanii.

| W ramach Black Week proponujemy mix formatów 
display w emisji crossdevice w serwisach WP.

| Emisja w okresie: 25.11. - 02.12.20.
| Zapewniamy możliwość jednorazowej podmiany

materiałów w trakcie emisji.

Statystyki:
| Estymacja kiknięć: 15 000

Performance Advertising Network



W ramach akcji Black Week proponujemy 
również artykuły z intencją zakupową.

| To połączenie wysokiej jakości artykułów, tworzonych 
przez profesjonalny zespół redaktorów, z ofertą 
produktową, w której kontent pełni doradczą rolę
w procesie zakupowym.

| Produkty eksponujemy w modułach zakupowych, 
dzięki czemu zwiększamy szansę na zakup. Idealnie 
dopasowana treść pozwala dotrzeć do grupy 
docelowej klienta.

| Artykuły proponujemy klientom, którzy posiadają 
duży katalog produktów.

Doradca w procesie zakupowym



Schemat działania CDC

Zajawka rekomendacyjna Treść rekomendacyjna Zakup

Schemat działania



W okresie Black Week proponujemy:

| Stworzenie 4 dedykowanych artykułów produktowych
z intencją zakupową (np. poradniki, rekomendacje 
redakcji).

| Artykuły będziemy publikować codziennie (po jednym na 
dzień) w okresie 23.11 - 26.11.20.

| Artykuły promujemy na Stronie Głównej WP, 
w kontekstowo dopasowanym serwisie i na 
facebookowej stronie tego serwisu.

| Gwarancja na artykule: 10 000 UU.

Artykuły z intencją zakupową

*Zajawki na Facebooku są oznaczone jako post sponsorowany, profil klienta oznaczony jest jako sponsor.



Największe 
wyprzedaże tylko 

z nami!
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Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie treści zamieszczone w niniejszym dokumencie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Wirtualna Polska Media S.A. oraz 
przedmiot praw autorskich lub/i licencji przysługujących Wirtualna Polska Media S.A. lub/i innym osobom i podlegają ochronie prawnej wynikającej w szczególności 
z ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawy z dnia 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zwielokrotnianie lub/i 
rozpowszechnianie lub/i inne wykorzystywanie niniejszego dokumentu lub jakiekolwiek jego części, bez względu na sposób lub formę tego zwielokrotnienia 
lub/i rozpowszechniania lub/i wykorzystania, wymaga uprzedniej pisemnej zgody Wirtualna Polska Media S.A.

Dokument niniejszy nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23.04.1964r. kodeks cywilny


