


Pokolenie VIBEZ

Czyli „Generacja Z” : To pierwsze pokolenie, które nie zna świata bez Internetu!

Pokolenie „click-aktywizmu”, czyta i udostępnia dalej, chce wpływać na rzeczywistość offline.
Poszukuje ważnych tematów i istotnych treści również w rozrywce.

Jego siła nabywcza w ciągu dekady prześcignie siłę nabywczą Millenialsów*.
To wyzwanie dla rynku i dla wydawców, którzy muszą zmienić się i dostosować do wartości i nawyków 
młodych użytkowników.

*Wg Bank of America, https://www.bofaml.com/en-us/content/gen-z-defining-characteristics-understanding-impact.html



I Mobile oriented

Zaprojektowany dla mobile.

II Na wspólnych falach z Zetkami

Stworzony przez "Zetki" i wydawany przez "Zetki".

III Naturalni w ruchu, niezależni w dotarciu

Niezależny od ekosystemu serwisów WP .

Serwis nowej generacji



7 września 2020 – wystartowaliśmy!

Pierwsze osiągnięcia

Grudzień 2020 – 200 tys. wizyt i UU w miesiącu

Sylwester 2020 – rekord dziennych 
odwiedzin (25 tys. DAU)

4 marca 2021 – nagroda Mobile Trends Awards
2020 dla serwisu / portalu mobilnego RWD



Vibez w liczbach

Kobiety 75% *

Weekendy "angażują 
bardziej" średni czas o 
66% wyższy **

*Źródło Mediapanel, 02.2021
**Źródło: Mediapanel, 7.09.2020 – 4.03.2021

Śr. czas / UU

2 minuty **

Ponad 100 tys. UU / mc



Najpopularniejsze artykuły w historii. 
Doczytywalność treści nawet 80%!

90 tys. UU

39 tys. UU
28 tys. UU

64 tys. UU

84 tys. UU

https://vibez.pl/moda-uroda/nosisz-maseczke-i-pojawia-sie-on-sprawdzone-sposoby-na-maskne-6542983576730176a
https://vibez.pl/wydarzenia/myslisz-ze-o-seksie-wiesz-juz-wszystko-te-seriale-moga-cie-zaskoczyc-6569823602670272a?fbclid=IwAR2PaY5X-A7JlD0GnBwaLCvew9gj8uqpLfqcN-v3FAcokxKpnmZy712etV8
https://vibez.pl/wydarzenia/wszyscy-moi-przyjaciele-nie-zyja-obejrzelismy-nowy-film-z-julia-wieniawa-zebyscie-wy-nie-musieli-6591468885773088a
https://vibez.pl/wydarzenia/zakaz-przemieszczania-sie-w-sylwestra-prawnik-radzi-co-mowic-policjantom-6587285364808512a
https://vibez.pl/wydarzenia/obejrzalam-emily-w-paryzu-i-powiem-wam-dlaczego-ten-serial-nie-ma-sensu-6564231702645408a


Oferta współpracy 
dla partnerów biznesowych

X



Oferty na start VIBEZ

Test Redakcyjny
9 000 UU

Artykuł natywny
7 000 UU

Quiz Natywny
8 000 UU



Artykuł Natywny

| Przygotujemy treść natywną z lokowaniem Twojego tematu lub produktu.

| Treść wzbogacimy o autorską grafikę.

Promocja treści:

| Strona Główna Vibez.pl – obecność 1 dzień w Top Story i Vibez stories.

| Fanpage Vibez.pl – wsparcie kampanią płatną w grupie 18-25.

| Instagram – post dotyczący artykułu.

| Instagram Stories – wykorzystujący grafiki, które powstały w ramach 
artykułu.

Gwarancja:

| 7 000 UU zasięgu



Quiz Natywny

| W porozumieniu z Twoją marką, przygotujemy treść natywną w formie 
quizu.

| W odpowiedzi na brief wybierzemy quiz wiedzowy, sondę lub psychotest.

| W treści opublikujemy autorską grafikę.

Promocja treści:

| Strona Główna Vibez.pl – obecność 1 dzień w Top Story i Vibez stories.

| Fanpage Vibez.pl – wsparcie kampanią płatną w grupie 18-25.

| Instagram – post dotyczący artykułu.

| Instagram Stories – wykorzystujący grafiki, które powstały w ramach 
testowania.

Gwarancja:

| 8 000 UU zasięgu



Test Redakcyjny

| Przetestujemy i opiszemy Twój produkt.

| Test opublikujemy w ramach Artykułu Natywnego.

| W treści opublikujemy zdjęcia z testu oraz autorską grafikę.

Promocja treści:

| Strona Główna Vibez.pl – obecność 1 dzień w Top Story i Vibez stories.

| Fanpage Vibez.pl – wsparcie kampanią płatną w grupie 18-25.

| Instagram – post dotyczący artykułu.

| Instagram Stories – wykorzystujący grafiki, które powstały w ramach 
testowania.

Gwarancja:

| 9 000 UU zasięgu
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