WP Fitness
Ćwicz, biegaj, jedz, dbaj o siebie!

WP fitness to serwis poświęcony zdrowiu i dobremu
samopoczuciu. To idealne miejsce dla pasjonatów fitnessu
i zdrowego odżywiania. Podpowiadamy, inspirujemy
i motywujemy, aby być fit.
Serwis tworzymy wraz z grupą ekspertów, dzięki czemu
publikujemy merytoryczne i sprawdzone treści.

Tematyka WP fitness:
|

Diety i odchudzanie

|

Zdrowe odżywianie

|

Ćwiczenia i trening

|

Sprzęt i akcesoria

|

Bieganie

|

Rower

|

Wellness
i wiele innych…

w liczbach

714 tys.

TOP 4
Diety, odchudzanie, fitness

Realnych użytkowników

1,3 mln*

1,6 mln

UU

2,3 mln*
Odsłon miesięcznie

815 tys.

00:03:16

714 tys.

646 tys.

Średni czas użytkownika

115 tys.
Fanów na Facebooku

Aplikacja
hellozdrowie.pl
endomondo.pl

Źródło: *Dane wewnętrzne WPM, lipiec 2020;
Gemius/PBI, lipiec 2020, Facebook, sierpień 2020.

WP fitness

twoje-piekno.pl

Użytkownik WP fitness
Miasto:
powyżej 500 tys.

68%
KOBIETY

Fit-user
Aktywny specjalista
Wiek:
25 – 34
35 – 44

Źródło: Data Power, kwiecień 2020

Persony WP fitness
Fit – user
|

Mieszkanka wielkiego miasta, która nie założyła
jeszcze rodziny, pracuje w usługach.

|

Śledzi wiadomości biznesowe, czyta o życiu
gwiazd.

|

Bardzo dba o swój wygląd - szuka najlepszych
sposobów utrzymanie urody i dobrej kondycji
fizycznej.

|

W wolnym czasie gotuje, próbuje nowych
smaków, ogląda dużo seriali.

Aktywny specjalista
|

Interesuje się sportem i życiem rodzinnym.

|

Korzysta z różnych źródeł informacji.

|

Ukończył studia.

|

Zainteresowany książkami, astronomią, kulinarią,
nowościami technologicznymi i gadżetami.

…to miejsce dla Twojej marki

Dlaczego warto?

Zwiększamy świadomości marki
Dzięki natywnej i nienachalnej obecności
ułatwiamy zapamiętywanie
i zwiększamy świadomość marki.

Inspirujemy do zakupu
Tworzymy skutecznie angażujące
treści, które zwiększają szanse na
zakup produktu klienta.

Docieramy do grupy docelowej klienta
Do szerokiej promocji wykorzystujemy
moc dystrybucyjną Strony Głównej WP, WP fitness
oraz social media.*

*Zajawki na Facebooku są oznaczone jako posty sponsorowane, profil klienta oznaczony jest jako sponsor.

Jak możesz z nami współpracować?

Artykuł natywny
|

Artykuł pisze redakcja w merytoryczny i ciekawy
sposób , a jego temat powiązany jest z tematyką
serwisu.

|

Przy treściach natywnych klienta oznaczamy jako
„Partner …”. Dzięki temu zabiegowi użytkownik
będzie miał poczucie, że wartościową treść zapewnia
mu konkretna marka, a to buduje zaufanie u odbiorcy.

Korzyści:
|

Prezentujemy produkt w sposób natywny dzięki
czemu przekaz jest wiarygodny.

|

Gwarantujemy wysoki zasięg poprzez promocję na
Stronie Głównej WP, WP fitness i w social mediach.

|

Zapewniamy wyłączność reklamową na stronie
artykułowej.

Zobacz przykład

Gwarantowany zasięg: 12 500 UU

Artykuł sponsorowany
|

To treść sponsorowana, która ma na celu promocję
produktu lub usługi.

|

Artykuł dostarcza klient, a redakcja – dbając o jakość
treści – może sugerować stylistyczne, gramatyczne
i językowe zmiany w tekście.

Korzyści:
|

Gwarantujemy wysoki zasięg poprzez promocję
na Stronie Głównej WP, WP Fitness.

|

Docieramy do grypy klienta poprzez promocję BIG
DATA.

|

Zapewniamy wyłączność reklamową na stronie
z artykułem.

Zobacz przykład

Gwarantowany zasięg: 5 000 UU

Artykuł z intencją zakupową
|

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

|

Redakcja pisze treści i uzupełnia moduły
w trakcie przygotowywania artykułu do publikacji.

Korzyści:
|

Zwiększamy szansę na zakup poprzez
wyeksponowanie produktów w modułach.*

|

Idealne dopasowujemy treść artykułu do produktu
co pozwoli dotrzeć do grupy docelowej klienta.

|

Gwarantujemy wysoki zasięg poprzez promocję na
Stronie Głównej WP w kategorii Porady Konsumenckie
i na serwisie WP Fitness.

Zobacz przykład

Gwarancja na artykule: 10 000 UU

*Artykuł proponujemy klientom, którzy posiadają duży katalog produktów.

Test redakcyjny z sesją foto
|

Klientom, którzy mają na celu promocję produktu lub
usługi w niestandardowy sposób, proponujemy test
redakcyjny, przeprowadzony w serwisie WP fitness.

|

Testerami są nasi redaktorzy a test publikujemy
w ramach artykułu natywnego z dedykowaną sesją
zdjęciową.

Korzyści:
|

Dzięki dedykowanej sesji foto produkt lokujemy i
eksponujemy nienachalnie.

|

Docieramy do grupy docelowej klienta poprzez
idealne dopasowanie treści.

|

Gwarantujemy wysoki zasięg poprzez promocję na
Stronie Głównej WP, WP fitness i w social mediach.
Zobacz przykład

Gwarantowany zasięg: 15 000 UU

Branded content video
|

Wideo stanowi ważną część wielu naszych akcji.
Dzięki niemu budujemy zasięg i skracamy dystans między
użytkownikami a marką.

|

Siłą napędową scenariusza stanowi produkt klienta.
W materiale lokujemy go w sposób aktywny. Dzięki temu
produkt w naturalny sposób staje się częścią historii.

|

Tworzymy pojedyncze realizacje i cykle, które
towarzyszą szeroko zakrojonym akcjom.

|

Wykorzystujemy różne kanały dotarcia: telewizję WP,
Stronę Główną WP, powierzchnie naszych serwisów
oraz social media.

24

46

realizacje
w 2018 roku

sprzedanych
realizacji
w 2019 roku

Trenuj w domu
|

W programie prezentujemy trening codzienny lub cykliczny.
Widzowie dowiadują się, co zrobić, żeby być w formie trenując bez
specjalistycznego sprzętu na małej domowej przestrzeni.

|

W materiale eksponujemy produkt klienta w sposób nienachalny
i w naturalnym dla niego środowisku.

|

Materiał dystrybuujemy na Stronie Głównej WP, w WP fitness
i social mediach z gwarancją odtworzeń.

Gwarantowany zasięg: 400 tys. rozpoczętych streamów
na Stronie Głównej WP i w kontekstowo dopasowanym serwisie

Propozycje na dłuższą współpracę

Czas na sztuki walki
|

Karolina Brzuszczyńska - trenerka personalna, od dziecka związana ze
sztukami walk. Instruktorka Taekwondo i posiadaczka czarnego pasa,
influencerka a także zawodniczka MMA.

|

Karolina wprowadzi czytelniczki WP fitness w fascynujący, pełen pasjonatek
świat sportów walki. Pokaże podstawowe elementy samoobrony dla kobiet
i opowie jak przez sztuki walki trenować ciało i umysł. Przybliży również
historie innych kobiet, które żyją z uprawiania sportów walki.

|

Na projekt składa się cykl artykułów natywnych (minimum 4 teksty),
materiały wideo oraz obecność w social mediach WP Fitness i influencerki.

Przykładowe tematy:
|

Dlaczego kobiety zaczynają ćwiczyć sztuki walki, jakie są ich motywacje?

|

Dlaczego zdecydowałam się wejść do klatki? Opowieść zawodniczki MMA.

|

Jak zmienia się ciało i umysł pod wpływem treningu sportów walki?

|

Jak fighterka z fighterką – rozmowa o korzyściach płynących
z uprawiania sztuk walki.

Wycena indywidualna.

Fakty i mity o bieganiu
|

Czy dobrze jest biegać na czczo? Czy bieżnia jest zdrowa? Czy biegając da się
schudnąć w tydzień? Czy można biegać w dowolnych butach?

|

Najpopularniejszy sport na świecie – czyli bieganie – obrósł w wiele faktów,
mitów i teorii, z którymi rozprawiamy się na łamach działu Bieganie w WP
fitness.

|

Trzech profesjonalistów – trener, dietetyk i fizjoterapeuta – odpowie na
najważniejsze pytania dotyczące biegania. Pytania, które zadają sobie nie
tylko początkujący. Projekt to minimum 10 merytorycznych, pogłębionych,
ciekawych artykułów natywnych, podanych w przystępnej formie.

Przykładowe tematy:
|

Wszystko co musisz wiedzieć o bieganiu w maseczce

|

Buty do biegania – czy można biegać w tym, co masz w szafie?

|

Czy można schudnąć biegając, jeśli nie stosuje się żadnej diety?

|

Czy przebiegnięcie maratonu jest dla każdego?

|

Czy istnieje coś takiego jak euforia biegacza?

Wycena indywidualna.

Bądź fit razem z nami!
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