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Zbuduj z nami
sukces swojej marki!
Nasz przewagi:
jesteśmy największą
platformą internetową
w Polsce w kategorii Dom
i Ogród
jesteśmy ekspertami
w realizacji kampanii
reklamowych już od 7 lat
inspirujemy i doradzamy
naszym użytkownikom
w zakupach
prezentujemy najnowsze
trendy rynkowe
używamy sprawdzonych
produktów i rozwiązań
reklamowych
docieramy do użytkowników
w procesie zakupowym na
rynku Dom i Ogród

Zapewnimy Ci:
realizację różnorodnych
celów Twojej kampanii
zwiększenie zasięgów Twoich
promocji
wzmocnienie Twojego
sklepu
precyzyjne dopasowanie
rozwiązań reklamowych do
Twoich potrzeb
zbudowanie zintegrowanej
strategii promocji Twojego
sklepu z Homebook.pl

Homebook inspiruje Polaków
od 2013 r. i pomaga im
projektować, budować
i urządzać swoje cztery kąty.
Homebook.pl skupia entuzjastów
i profesjonalistów projektowania wnętrz
oraz użytkowników pragnących pięknie
mieszkać i po swojemu urządzić swoje
wnętrza.
Analizujemy ich zachowania
i zainteresowania tak, aby dla każdego
z nich prezentować spersonalizowane
produkty i treści. Rozwijamy
funkcjonalności w serwisie zawsze z myślą
o nich, dzięki czemu poprawiamy
doświadczenia użytkowników.

W 2019 dotarliśmy do ponad
15 mln Polaków zainteresowanych
branżą Dom&Ogród
Dzięki obecności w naszym serwisie
docierasz z ofertą do użytkowników,
którzy poszukują w sieci inspiracji
dotyczących urządzania wnętrza,
a także informacji o konkretnych
produktach.
W 2019 roku użytkownicy wykonali ponad
50 mln przejść do sklepów

Jesteśmy topowym e-commerce
w kategorii Dom&Ogród
w Polsce
Homebook 73.1 M
Ikea 96.6 M

Dzięki obecności
w naszym serwisie
docierasz z ofertą do
użytkowników, którzy
poszukują w sieci
inspiracji dotyczących
urządzania wnętrza
a także informacji
o konkretnych
produktach.

Obi 44.1 M

Leroy Merlin 86.1 M
Castorama 112.7 M

Źródło: SimilarWeb - porównanie wizyt na stronach

4.5 mln
użytkowników
Homebooka

ponad 250 sklepów
na Homebooku
8 mln
GMV wygenerowanych
przez Homebook
w sklepach

Z Homebook’iem docierasz do
użytkowników z TOPowych fraz
Google’a
225 k

jesteśmy na najwyższych pozycjach
Google - pozycjonujemy się na topowe
frazy związane z branżą home & decor. W
2019 roku w top 3 kluczowych fraz
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praca naszych ekspertów SEO przez
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Fundamentem współpracy jest
dobra strategia...
Bez względu na to czy jesteś producentem, czy prowadzisz sklep
internetowy, w oparciu o twoje potrzeby, produkty i kategorie zbudujemy
strategię spójnych działań wizerunkowych i performance’owych. Naszym
celem jest długofalowy rozwój Twojej ﬁrmy i wspólne osiąganie
zamierzonych celów, dlatego chętnie dzielimy się naszą wiedzą. Opiekun
Twojej ﬁrmy w Homebooku będzie stale monitorować wyniki i pomagać
w dalszym rozwoju współpracy.
Kompleksowa kampania
Od inspiracji do zakupu
Mobile First
Rowiązania reklamowe w kanale mobile
Omnichanel
Łączymy On-line i off-line i wiele innych

Promuj się
w kategoriach...
...poprzez produkty wyróżnione i wyeksponuj
wybrane produkty na samym szczycie listy
wyników zwiększając nawet 10-krotnie ruch
z nich na Twojej stronie
100% użytkowników, którzy odwiedzą daną
kategorię, zobaczy Twoje produkty jako
pierwsze!
...lub umieść pomiędzy produktami stale
widoczny box z Twoją ofertą. To świetny
sposób na skierowanie uwagi usera na nowe
kolekcje lub akcje promocyjne w Twoim
sklepie
Wyłączność i widoczność!
Zarówno produkty wyróżnione jak i box
w kategorii dostępne są na wyłączność
oraz są widoczne na stałe dla każdego
użytkownika przez cały czas emisji.

LOGO

Produkty wyróżnione
- korzyści dla Ciebie
Dzięki produktom wyróżnionym możesz:
pozyskać więcej ruchu w sklepie
z wybranych kategorii i produktów
wyprzedzić konkurencję zajmując
czołowe pozycje na listingu
produktów
promować bestsellery
wprowadzać na rynek nowe
produkty i szybko budować ich
widoczność

Box w kategorii:
przyciąga uwagę użytkowników
na nowe kolekcje i zestawy
w Twoim sklepie
wspiera akcje promocyjne
i wyprzedaże
kieruje użytkownika na Twoje
produkty bez użycia ﬁltra
sklepu/producenta,
daje też możliwość ekspozycji
kontentu innego niż produkty,
dla lepszej komunikacji
z odbiorcami

Wyróżniaj się w miejscu najbardziej
intencyjnego ruchu zakupowego!

Dniówka na
Homebook.pl.
Pokaż swoją markę na Corner Box reklamie, która przyciąga wzrok i
dociera do 100% użytkowników,
którzy odwiedzą w tym czasie
Homebook.pl

x

Corner box jest dostępny także w
standardowym modelu rozliczenia (CPM),
w którym dostosujemy liczbę wyświetleń
i czas emisji do Twojego budżetu.
Efekt w 1 dzień!
Corner box jest odporny na adblocka,
dzięki czemu dziennie dociera nawet do
250 000 użytkowników, generując
500 000 odsłon.

Mamy klucz do
inspirowania użytkowników!
zdjęcia wnętrz, trendy, porady expertów,
angażujące video..

Wykorzystaj inspiracje
- zdjęcia wnętrz
Nasze inspiracje to prawie 1 milion fotograﬁi
ilustrujących ciekawe pomysły na wnętrza.
U nas każdy znajdzie inspirację dla siebie.
750 000 użytkowników
korzysta co miesiąc z inspiracji
na Homebook.pl, generując 25
milionów odsłon!
Ideabooki!
Co miesiąc 75 000
użytkowników tworzy wishlisty
inspiracji (Ideabooki). To
najbardziej zaangażowani
użytkownicy, odpowiadający
za 60% przychodów naszych
partnerów.

...i promuj
swoje produkty
i zdjęcia
Metki produktowe
Kategoria z inspiracjami daje możliwość
utworzenia 40 metek z produktami na
wybranych zdjęciach inspiracyjnych. Po
kliknięciu metka kieruje do Twojego sklepu
(desktop) lub do karty produktu (mobile)
Inspiracje promowane
Wybierz 20 zdjęć ze swojego portfolio a
umieścimy je przez 30 dni w obrębie pierwszych
100 pozycji w danej kategorii. Na każdym zdjęciu
dodamy metkę z min. 1 Twoim produktem.
Ometkowany produkt będzie widoczny jako
pierwszy pod zdjęciem.

Postaw na
dobry kontent!
Napiszemy artykuł lub stworzymy cały
cykl na zadany przez Ciebie temat,
w którym zaprezentujesz swoją markę
i produkty. Nasza redakcja zajmie się
przygotowaniem treści na podstawie
materiałów, które nam przekażesz.
Dedykowane artykuły przez 7 dni
promowane będą na stronie głównej
w sekcji Polecamy.

Dodatkowe opcje!
Artykuł w wersji premium zawiera
dodatkowo promocję postem na FB
Homebooka. Jeśli potrzebujesz większej
promocji, Twój opiekun w Homebooku
pomoże ci dobrać odpowiednie rozwiązania.

Budujemy więź z użytkownikami

dzięki naszym kanałom social media….
Nasi użytkownicy regularnie korzystają
z Instagrama oraz Facebooka. Wychodząc
naprzeciw ich potrzebom, jesteśmy
obecni w każdym medium, tworząc
spersonalizowane treści.

85%

zapytanych ﬁrm uważa, że
w 2020 roku Instagram będzie
miał jeszcze większe znaczenie
w komunikacji z klientami

W jakich kanałach social media klienci Twojej ﬁrmy
będą poszukiwać inspiracji dotyczących wyposażenia
domu w 2020 roku?*

INSTAGRAM
FACEBOOK
PINTEREST
YOU TUBE
LINKEDIN

100%
74%
45%
42%
8%

*według raportu Sfera Group / Komunikacja marki
w branży wnętrzarskiej TRENDY 2020

na Instagramie
386 000
obserwujących proﬁl

2 milliony
łączna liczba wyświetleń
postów tygodniowo

100 000
użytkowników
średni zasięg posta

Modnie i angażująco!
Posty, instastories, konkursy
- publikuj na najpopularniejszym
kanale i ciesz się zaangażowaniem
użytkowników w Twoje treści

na Facebooku
Największy fanpage
w branży wnętrzarskiej
w Polsce

1.7 mln
polubień

130 tys.
średni zasięg posta

Inspiruj odbiorców, promuj swoje
produkty, organizuj konkursy.
Wskaż nam swój cel, a dobierzemy
odpowiednie rozwiązanie.

Top 3 według Sotrendera
w kategoriach ecommerce

Konkursy Instagram
i Facebook
Organizacja konkursów angażujących
naszych użytkowników, którzy
obserwują proﬁle na Facebooku
i Instagramie.
Korzyści:
wzrost rozpoznawalności i promocja
marki, poprzez zaangażowanie
użytkowników Social Media
dostęp do nowych klientów
- 1,7 mln Użytkowników Facebook’a;
Instagram Homebook - 386 tys.
Użytkowników
@oznaczenie proﬁlu klienta w poście
konkursowym [sponsora nagród]

Niezbędne materiały
zdjęciowe do konkursu:
graﬁka bez tekstu,
zdjęcie inspiracyjne
(FB: graﬁka jpg: pionowa 640x960 px lub
kwadrat 800x800 px
Instagram: graﬁka jpg: pionowa 1080x1350 px
lub kwadrat 1080 x 1080 px)

Mailing
Zamieść banner z Twoją ofertą
w redakcyjnym newsletterze
z najnowszymi trendami
i ofertami, lub wyślij
indywidualny komunikat do
ponad 200 000 użytkowników.

Sprawdzone rozwiązanie!
Dzięki modelowi double opt-in,
docieramy tylko do
zweryﬁkowanych, aktualnych
kont użytkowników, którzy
świadomie wyrazili chęć
otrzymywania powiadomień.

Architekci
Współpracujemy z grupą ponad 2200
architektów wnętrz, która jest
zaangażowana w tworzenie treści oraz
komunikację z użytkownikami
Homebooka.
Wyślij wiadomość do profesjonalistów
korzystając z naszej bazy mailowej
architektów.
Architekci mogą także brać udział
w tworzeniu video dla Twojej ﬁrmy lub
być członkami jury w Twoim konkursie.

Baza użytkowników
- webpush
Promocja na weekend? Event
w Twoim sklepie? Webpush to
idealny sposób na krótkie,
jednodniowe kampanie
o dużym zasięgu i skuteczności.
Średnio wysyłka dociera aż do
230 tysięcy odbiorców.

Personalizacja treści!
Wysyłaj webpushe do
użytkowników, którzy
odwiedzili wybraną
kategorię w ostatnim czasie.
Dzięki temu twoja oferta
traﬁ precyzyjnie do
użytkowników w procesie
zakupowym.

Remarketing
Twoja kampania w Google Display Network
- największej sieci reklamowej na świecie
Kampania adresowana jest
do użytkowników, którzy
odwiedzili serwis Homebook.pl.
Dzięki temu zapewniamy Ci
komunikację z użytkownikiem
Homebooka w całym internecie.
Rozliczenie w modelu
efektywnościowym (CPC).
Kilkanaście dostępnych formatów
reklamowych.

użytkownik
opuszcza
stronę

twoje reklamy
w innych
serwisach

twój sklep
online

Remarketing
duża
skala

precyzyjne
targetowanie

Precyzyjne targetowanie!
Skierujemy Twoją kampanię na wybrany
segment użytkowników np. tych, którzy
w ostatnim czasie przeglądali produkty lub
inspiracje z wybranej kategorii.
W celu dopasowania segmentu do celów
Twojej kampanii skontaktuj się z opiekunem
Twojej ﬁrmy w Homebooku.

model
efektywniściowy

Promuj ofertę
w specjalnej
Sekcji Partnera
Chcesz więcej? Mamy coś dla Ciebie.
Stwórzmy razem sekcję na Homebook.pl,
dedykowaną tylko Twojej ﬁrmie.
Do promowania sekcji wykorzystamy
wszystkie dostępne kanały komunikacji
Homebooka m.in. corner box i artykuł
w serwisie, nasz Instagram i Facebook oraz
bazy wysyłkowe (newsletter i webpush).
Precyzyjne targetowanie!
Stworzymy specjalną przestrzeń dla
wyjątkowych potrzeb, jak spersonalizowana
strona, która odpowie Twoim wymaganiom!
Użytkownicy w łatwy sposób odnajdą
angażujące treści jak video, artykuły,
zdjęcia, produkty i inspiracje.

Bannery
Klasyczny display w modelu odsłonowym
i możliwością targetowania na kategorie
produktowe i inspiracyjne pozwoli Ci
precyzyjnie dotrzeć do użytkowników
Homebooka.
Emitujemy nieinwazyjne bannery
– żaden z nich nie zasłania treści strony
- dzięki czemu są lepiej odbierane przez
użytkowników.
Doublebillboard
750x200

Dostępne formaty:
300x250
750x100
970x250
750x200
300x600
Miejsca emisji:
produkty, inspiracje, artykuły

Rectangle
300x250

Razem możemy
zbudować więcej..

Dziękujemy

