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Ponad połowa Polaków świętuje Walentynki

Źródło: https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/walentynki-jak-swietuja-polacy-zwyczaje-prezenty

61%
Polaków deklaruje, że obchodzi 
święto zakochanych.

143 zł
Tyle średnio Polacy wydali na prezent 
walentynkowy w 2020 r.



Badanie z 2020 r. przygotowane przez Allegro 
i Mobile Institute pokazuje, że Polacy lubią robić prezenty 
walentynkowe.

Jak i co kupujemy:

| Polacy kupują kolejno: kwiaty, biżuterię, perfumy, 
akcesoria erotyczne, świece dekoracyjne, 
słodycze, maskotki, bilety do kina.

| Stawiamy na "pewniaki", a eksperymenty 
przeważnie odkładamy na bok.

| Za prezentami rozglądamy się zazwyczaj tydzień 
przed świętem zakochanych.

Jak kupują Polacy?

Źródło: https://biznestuba.pl/wiadomosci/walentynki-2020-co-dajemy-i-jak-
swietujemy/; https://www.money.pl/gospodarka/prezent-na-walentynki-co-kupuja-polacy-6529607829706881a.html



| Jaki prezent kupić na ostatnią chwilę?

| Jak przygotować idealny wieczór walentynkowy?

| A może to idealny moment, by zrobić prezent... sobie?

Na te i inne pytania odpowiemy naszym użytkownikom 
w okresie walentynkowym.

Przygotowaliśmy wachlarz produktów, które pomogą klientom 
dotrzeć do zakochanych użytkowników i zainspirować ich do 
zakupu.

Walentynki 2021



Jak dotrzemy do użytkowników?

Kokpit 
WP Okazje

Artykuł
z intencją 
zakupową

Listownik

Psychotest

Social Media



| Inspiracja do zakupu

Zainspirujemy, doradzimy, umieścimy boksy zakupowe przekierowujące 
do sklepu klienta, co umożliwi szybki zakup produktów.

| Wzmocnienie świadomości marki

W gorącym okresie walentynkowym nienachalnie wyeksponujemy 
produkty klienta, co wzmocni świadomość marki.

| Szeroki zasięg

Gwarantujemy szeroki zasięg promocją na Stronie Głównej WP.

Dlaczego warto?



Listownik



Listownik to krótka treść natywna przedstawiona 
w formie listy. W walentynkowym 
Listowniku doradzimy użytkownikom, jak spędzić 
udany wieczór w Dzień Zakochanych.

Przykładowe zagadnienia, które poruszymy w 
tekście:

1. Zadbaj o romantyczny nastrój

2. Zaplanuj walentynkowe atrakcje

3. Odtwórz waszą pierwszą randkę

4. Wybierz podarunek od serca

5. Romantyczne menu w domowej restauracji

6. Grunt to detale, czyli przepis na wieczór 
tematyczny

7. Walentynkowy look dla niej i dla niego

8. Miłość na ekranie, czyli domowa randka jak 
w kinie

Nie zabraknie lokowania twojego produktu –
w boksach lub banerze zakupowym wyeksponujemy 
produkty i pozwolimy na szybki zakup.

Pomysły na udany 
wieczór



Świadczenia i wycena

Listownik to treść zaprojektowana z myślą o 
użytkowniku mobile. Gwarantujemy zasięg 
100% mobile.

Obecność klienta:

| Branding: logotyp w nagłówku strony.

| Lokowanie produktu w artykule.

Promocja:

| Promocja na Stronie Głównej WP.

| Promocja na SG partnerskiego serwisu.

| Promocja na fanpage’u facebookowym
partnerskiego serwisu.*

| Timing: 2 tygodnie.

*Posty są oznaczone jako sponsorowane, profil klienta oznaczony jest jako sponsor.

Zobacz nasze realizacje

https://listownik.wp.pl/


Psychotest



Respondo: Psychotest prezentowy

W tym roku nie musisz polegać na swojej intuicji w temacie 
zakupu prezentu.

Przygotujemy psychotest, który wskaże właściwy 
prezentowy kierunek. Powiedz nam, kogo chcesz 
obdarować, a my podpowiemy, co kupić.

| Jako partner naszej akcji obejmiesz w quizie 
rolę eksperta.

| Jako użytkownik otrzymasz jasną wskazówkę, z jakiej 
kategorii produktów wybierać prezent dla swojej drugiej 
połówki.

| Rozwiązaniem testu będzie krótka charakterystyka 
obdarowanej osoby oraz propozycja prezentu.

Zobacz realizację

http://respondo.wp.pl/prezent-dla-niej-na-ostatnia-chwile-podpowiadamy-co-kupic


Respondo: Psychotest prezentowy

Obecność klienta:

| Oznaczamy partnera w belce menu.

| Lokujemy produkty w treści quizu.

Promocja:

| Strona Główna WP.

| SG partnerskiego serwisu.

| Fanpage facebookowy partnerskiego serwisu.



Artykuł z intencją
zakupową



Doradca w procesie zakupowym

Na Walentynki 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.



Schemat działania boksów sprzedażowych

Zajawka rekemendacyjna Treść rekemendacyjna Zakup



W okresie Walentynek proponujemy:

| Stworzenie 4 dedykowanych artykułów produktowych z 
intencją zakupową (np. poradniki, rekomendacje redakcji). 
Artykuły będziemy publikować codziennie (po jednym na 
dzień) w okresie 08.02 - 11.02.21.

| Stworzenie 1 dedykowanego artykułu produktowego z 
intencją zakupową.

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

Świadczenia i wycena

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



Kokpit WP Okazje



Kokpit WP Okazje – 1 dzień

Założenia:

| Przejęcie całego kokpitu WP Okazji na 
Stronie Głównej WP (desktop) w wybrany dzień 
w okresie 1.02 - 08.02.

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

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

*Dokładne gwarancje klików zostaną oszacowane indywidulanie w zależności od produktu Klienta.



Kokpit WP Okazje – 4 dni

Założenia:

| Przejęcie całego kokpitu WP Okazji na 
Stronie Głównej WP (desktop) przez 4 dni 
w okresie 5.02 - 8.02.

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

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

*Dokładne gwarancje klików zostaną oszacowane indywidulanie w zależności od produktu Klienta.



Social media



Akcja „Poczta Walentynkowa”:

| Na profilu Instagram serwisu WP Kobieta opublikujemy 
post informujący o akcji. Zachęcimy użytkowników do 
przesyłania pozdrowień walentynkowych.

| Na stories przygotujemy dedykowaną grafikę, którą 
użytkownicy będą mogli wykorzystać u siebie. Grafika 
zostanie przypięta do wyróżnionych relacji.

| Czas trwania: 1 tydzień.

| Klient zostanie wskazany jako partner konkursu. Nagrody 
po stronie klienta.

Zadanie:

Oznacz na swoim IG Stories swoją Walentynkę i napisz, co 
najbardziej w niej lubisz! Możesz wykorzystać nasz szablon, 
widoczny w wyróżnionej relacji. Wybierzemy 10 zgłoszeń i 
sprawimy oznaczonym osobom małe prezenty –
niespodzianki.

Poczta Walentynkowa

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



Akcja „Podziel się miłością”:

| Przygotujemy 3 nakładki walentynkowe na aparat FB. 
Na fanpage’u WP Kobieta opublikujemy post 
zachęcający do zrobienia sobie zdjęcia z Walentynką 
z wykorzystaniem którejś nakładki.

| Spośród zdjęć opublikowanych w komentarzach pod 
postem wybierzemy 10 najbardziej kreatywnych, a do 
ich autorów wyślemy prezenty-niespodzianki.

| Klient zostanie wskazany jako partner konkursu. 
Nagrody po stronie klienta.

| Czas trwania: 1 tydzień.

Podziel się miłością

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