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Fashion 
w liczbach



7,5 mln unikalnych użytkowników 

650 sklepów

1 mln produktów

2,5 mln transakcji

na kwotę 320 mln zł

miesięcznie

Nasi użytkownicy kochają modę, a my inspirujemy ich 
do zakupów



Dominująca grupa odbiorców w obu serwisach to kobieta w wieku 25-34 lata

Szeroka i zróżnicowana grupa użytkowników zapewnia dotarcie do wybranych, konkretnie 
określonych grup docelowych. To także szansa na przedstawienie Twojej marki zupełnie 
nowym odbiorcom oraz realizację skutecznej kampanii Twojego sklepu lub marki. 

Domodi i Allani: użytkownicy



fanów śledzi w Polsce nasze profile Domodi i Allani.pl 

użytkowników w Polsce śledzi profil Domodi.pl

użytkowników w Polsce śledzi profil Allani.pl

średni zasięg organiczny treści na profilu Domodi.pl

średni zasięg organiczny na profilu Allani.pl

średnia liczba wyświetleń relacji na profilu Domodi.pl

średnia liczba wyświetleń relacji na profilu Allani.pl
Źródło: Facebook, styczeń 2020

Domodi i Allani: statystyki Facebook

7,1 mln 

Ponad 1,5 mln 

Ponad 720 tys. 

100 tys. 

50 tys. 

60 tys. 

30 tys. 



Domodi i Allani: statystyki Facebook

Źródło: SoTrender,  luty 2020



Domodi i Allani: statystyki Instagram

obserwujących profil Allani.pl

obserwujących profil Domodi.pl

średni zasięg posta na Allani.pl

średni zasięg posta na Domodi.pl

średnia oglądalność Instastories na Domodi.pl

średnia oglądalność Instastories na Allani.pl

36,8 tys.

81,2 tys.

7 tys.

20 tys.

6 tys.

1 tys.



Formaty 
reklamowe
Wzmocnij pozycję Twojego sklepu lub marki



Strefa marki

Brand story Menu banner

Formaty DisplayWebpush

Mailing 
dedykowany

Instagram

Facebook

Produkty 
Sponsorowane

E-commerce 
story Box w kategorii

Domodi i Allani: formaty reklamowe 

Kategorie: Powiadomienia: Social Media: Display:Strona główna:

Remarketing



Brand Story
E-commerce Story 
Pakiet reklamy na stronie głównej



Brand story, E-commerce story 

na stronie głównej

format display 

reklama produktowa



NEW

..o Twoich produktach
Z  E-commerce Story wyeksponujesz 

produkty sklepu w wybranym kontekście 
oraz zwrócisz uwagę użytkowników na 

Twoją markę.

..o Twojej marce
Z Brand Story w efektywny sposób zbudujesz 

narrację Twojej marki wykorzystując angażujące 
treści, takie jak zdjęcia, video, czy post 

z Instagrama.

Opowiedz użytkownikom Domodi..



Story na Stronie Głównej
Banner + produkty

E-commerce Story
Twoje produkty

Twoja 
strona 
www

Brand Story
Twój artykuł



Na stronie głównej umieścimy:

Banner z przekierowaniem do listy 
wybranych produktów z Twojej oferty 
na Domodi.pl

10-20 produktów kierujących 
bezpośrednio do Twojego sklepu 
(w przypadku braku sklepu internetowego 
brak tej sekcji)

E-commerce story jest promowane
na stronie głównej Domodi.pl przez 7 dni.

E-commerce story 
- listing produktów



Artykuł w Brand story może zawierać:

Informacje o promocjach, nowych 
kolekcjach, kodach rabatowych, 
wyprzedażach, wydarzeniach

Produkty wybrane spośród Twojej oferty 
dostępnej na Domodi.pl

Zdjęcia z lookbook’a lub o tematyce lifestyle

Materiały video

Post z Instagrama linkujący do Twojego profilu

Brand story 
- artykuł



Każde Brand story i E-commerce Story jest wspierane:

Postem na fanpage’u Domodi.pl (treść posta
przygotowuje redakcja Domodi)

Brand story, E-commerce Story 
- dodatkowe miejsca promocji



Strefa marki
Zbuduj wizerunek swojej marki



Strefa marki to:

narzędzie wizerunkowe i promocyjne dedykowane tylko platformie Domodi.pl. 

stała obecność na stronie głównej Domodi.pl

wykorzystanie siły social mediów oraz użytkowników aplikacji Domodi do 
promocji produktów Partnera

artykuł redakcyjny – zaangażowanie użytkowników w content marketing marki

Obecność w sekcji „Strefa marki” wymaga posiadania aktywnej oferty 
produktowej w serwisach Domodi.pl i Allani.pl.

Strefa marki 



Strefa marki to zaangażowanie użytkowników w 
content marketing marki poprzez:

Zdjęcie i nazwę sklepu widoczne po wejściu na stronę 
główną Domodi.pl z przekierowaniem do listy produktów 
danego sklepu

Comiesięczną promocję listy produktów powiadomieniem 
w aplikacji Domodi oraz postem na fanpage`u Domodi

W każdym miesiącu artykuł dedykowany    marce z 7-
dniową promocją na stronie głównej Domodi

Banner na listingu produktów marki kierujący do sekcji z 
dodatkowymi informacjami.

Strefa marki: funkcjonalności



Strona główna

Stały kafel na stronie głównej, 
zawierający zdjęcie wizerunkowe 
oraz nazwę sklepu.

Kafel przekierowuje do Twoich 
produktów w Domodi

Strefa marki - strona główna Domodi.pl 



Raz w miesiącu publikujemy post na fanpage`u 
Domodi z przekierowaniem do Twoich 
produktów na Domodi.pl

Treść posta opracowuje redakcja serwisu

Strefa marki - post na fanpage’u Domodi.pl



Przygotowany przez redakcję Domodi artykuł dedykowany 
Twojej marce zawiera:

opis Twojej oferty i aktualnych promocji 

wybrane produkty z przekierowaniem do Twojego sklepu

7-dniową promocję na stronie głównej Domodi w sekcji 
Trendy

co miesiąc nowy artykuł

Strefa marki - artykuł redakcyjny



Stała sekcja na Domodi.pl

do sekcji kieruje banner na listingu Twoich produktów

3 rotacyjne bannery w sekcji, zawierające grafikę i 
teksty

linki i grafiki kierujące do kluczowych kategorii 
produktowych w Twoim sklepie 

produkty z Twojego sklepu. 

Strefa marki - sekcja



Produkty promowane
Do 10 razy więcej kliknięć w wybrane produkty



NEW
To dodatkowa ekspozycja produktów z Twojego sklepu w pierwszym wierszu,
czyli na samej górze listingu kategorii.

Jest to format natywny dla użytkownika, spójny kontekstowo z listingiem
produktów i niezwykle skuteczny.

100% użytkowników, którzy odwiedzą daną kategorię, zobaczy Twoje produkty
jako pierwsze!

Gwarantujemy wyłączność na wyróżnienia w wybranej kategorii.

Zarezerwuj najlepsze miejsca w kategorii!

Produkty promowane

kategorie

reklama
produktowa

mobile & desktop



NEW

Produkty promowane



NEW
Dzięki produktom wyróżnionym możesz:

pozyskać więcej ruchu w sklepie 
z wybranych kategorii i produktów

wyświetlać produkty na najwyższych 
pozycjach na listingu na wyłączność, 
wyprzedzając konkurencję 

promować wybrane produkty np. bestsellery 
lub nowości w Twoim sklepie

wprowadzać nowe produkty na rynek 
i szybko zbudować ich widoczność 

zwiększyć swój udział w ruchu z wybranych 
kategorii

Produkty promowane - skalowanie ruchu

Pozyskaj do 10 razy więcej 
kliknięć w wybrane produkty!*

Liczba kliknięć w produkty wyróżnione w porównaniu 
do analogicznego okresu sprzed wyróżnienia. 
Dane własne Domodi.



NEW
W ramach wyróżnień możesz:

wybrać dowolną liczbę kategorii w dowolnych datach

wybrać dowolne produkty ze swojej oferty, np. nowości, 
które jeszcze nie osiągnęły w serwisach pozycji 
odpowiednich do generowania dużego ruchu lub 
produkty wyprzedażowe, aby wyeksponować przeceny

podmieniać produkty w czasie emisji

czuć się bezpiecznie - w przypadku braku wskazania 
konkretnych artykułów, wyróżniamy Twoje 
najpopularniejsze produkty w danej kategorii

kontrolować emisję - w panelu sklepowym na bieżąco 
udostępniamy statystyki z produktów wyróżnionych

Produkty sponsorowane - zarządzanie



Box w kategorii
Bądź tam, gdzie Twoi klienci poszukują produktów



NEW

Zarezerwuj najbardziej atrakcyjny 
wizualnie format reklamy

Twoją reklamę wyświetlimy w bardzo atrakcyjnym miejscu - na 
12. pozycji w kategorii pomiędzy produktami przeglądanymi 
przez użytkowników.

Wypromujesz swój sklep w miejscu najbardziej intencyjnego 
ruchu zakupowego. 

Przekierujesz użytkowników na Twoje produkty bez użycia filtra 
sklepu / producenta. 

Pokażesz promocje, bestsellery, nowości w sklepie na 12. 
miejscu  w kategorii

Oferta limitowana: tylko 1 miejsce w każdej kategorii! O 
dostępności decyduje kol ejność zleceń.

Box w kategorii 

kategorie

mobile & desktop

display



NEW

Box w kategorii 



Menu banner 
Reklama display w Twoim segmencie odbiorców



Stała, tygodniowa emisja bannera promocyjnego 
w desktopowym menu serwisu Domodi.pl.

Dostępna emisja w 4 głównych kategoriach produktowych:

kobieta

mężczyzna

dziecko

wyprzedaże

Reklama kieruje do Twoich produktów w serwisie Domodi.pl.

Oferta limitowana: tylko 2 miejsca w każdej z wymienionych 
kategorii! O dostępności decyduje kolejność zleceń.

Menu banner 
funkcjonalności

kategorie

desktop

display



Umieszczony 
w widocznym 
i intuicyjnym miejscu 
pozwoli 
na lokowanie 
najważniejszych 
informacji: 
o promocjach, rabatach 
czy nowych kolekcjach.

720x405

720x405

Menu 
banner 



Formaty Display
Przyciągaj użytkowników reklamą graficzną



Dostępne formaty: 

300x250 Rectangle
970x250 Wideboard
160x600 Skyscraper
300x600 Halfpage

Bannery emitujemy jednocześnie na Domodi.pl i Allani.pl 
na wszystkich dostępnych formatach.

Istnieje możliwość użycia kilku rotujących kreacji oraz 
ich podmiana w trakcie emisji. Bannery są emitowane 
nieinwazyjnie – żaden z nich nie zasłania treści strony.

Display 

Allani

Domodi

desktop

mobile



970x250

160

X

600

Display: przykładowe wizualizacje

300x250



Dedykowany mailing 
500 tys. użytkowników w Twoim zasięgu!



Skuteczny sposób dotarcia z komunikatem do odbiorców 
newslettera Domodi.pl oraz Allani.pl, którzy świadomie 
wyrazili zgodę na otrzymywanie powiadomień.

Odpowiednio dobrany tytuł, tekst i grafiki angażują 
odbiorcę w treść komunikatu.

Wiadomość przekierowuje bezpośrednio na stronę 
Partnera. 

Dedykowany mailing: 
funkcjonalności 

Allani

Domodi

desktop

mobile



Domodi.pl
321 tys. 

kont

Allani.pl
193 tys. 

kont

Dedykowany mailing: wizualizacja 



Remarketing
Pozyskuj użytkowników Domodi i Allani w całym internecie



Allani

Domodi

desktop

mobile

Remarketing 

Kampania w sieci Google Display Network, adresowana do 
użytkowników, którzy odwiedzili Domodi i/lub Allani.

Rozliczenie w modelu efektywnościowym (CPC).

Możliwość bardzo precyzyjnego targetowania na wybrany 
segment użytkowników np. użytkownicy, którzy odwiedzili 
wybraną kategorię w ostatnim miesiącu.

W celu dopasowania segmentu do celów Twojej kampanii 
skontaktuj się z opiekunem Twojego sklepu w Domodi.

Sugerowane formaty: 300x250, 320x50, 728x90, 160x600
Pełna lista dostępnych formatów TUTAJ

Allani

Domodi

desktop

mobile

https://support.google.com/google-ads/answer/7031480?hl=pl


użytkownicy użytkownik 
opuszcza stronę 

Twoje reklamy
w innych serwisach

Twój sklep online

Pozyskuj użytkowników 
Domodi i Allani w całym internecie!



Webpush
Ponad 700 tys. użytkowników czeka na Twoją ofertę



Allani

Domodi

desktop

mobile

Webpush 

Niezwykle skuteczny komunikat typu pop-up 
wyświetlany użytkownikom na ekranie komputera 
i smartfona nad aktualnie przeglądaną treścią

Komunikat kierujemy tylko do użytkowników, którzy 
odwiedzili Domodi.pl lub Allani.pl i wyrazili zgodę na 
otrzymywanie powiadomień.

Możliwość targetowania reklamy na najpopularniejsze 
kategorie produktowe (np. buty, sukienki, odzież damska)

Allani

Domodi

desktop

mobile



Domodi.pl
415 tys. 

kont

Allani.pl
302 tys. 

kont

Webpush: wizualizacja



Promocja 
na Facebooku
7,1 milionów fanów w Twoim zasięgu



Promocja na Facebooku
Profile Domodi.pl i Allani.pl w serwisie Facebook 
to dla Partnerów:

prezentacja produktów/marki na największych    
fanpage’ach modowych w Polsce
atrakcyjne formaty (konkursy, posty, stories, video, 3D, karuzele)
dotarcie do szerokiego grona zaangażowanych   
odbiorców
możliwość precyzyjnego doboru profilu do grupy    
celowej i skierowania do niej komunikatu
mierzenie efektów w czasie rzeczywistym
ruch zakupowy - posty przekierowują na stronę sklepu    
lub marki

Do dyspozycji mamy aż 20 fanpage’y tematycznie związanych z modą 
i najpopularniejszymi kategoriami w  serwisach

Allani

Domodi

mobile



Posty oraz zdjęcia 3D

Statyczna grafika lub zdjęcie 3D produktu 
to podstawowe narzędzie komunikacji 
i promocji na kanale Facebook Domodi.pl 
oraz Allani.pl.

W ramach naszych działań tworzymy 
posty oraz karuzele treści w oparciu o 
oczekiwania naszych użytkowników.

Zdjęcia 3D pozwalają na nowoczesną 
ekspozycję produktu poprzez zdjęcia 
animowane ruchem smartfona. 

Zdjęcia kierują na stronę Twojego sklepu.

Promocja na Facebooku - formaty reklamowe



Promocja na Facebooku - formaty reklamowe

Relacje

To rodzaj filmów o żywotności 24 godzin, 
które pojawiają się jako relacja marki na 
kanale Facebook.

Można do niej przejść z poziomu zdjęcia 
w tle lub strony startowej Facebooka. 

Przygotujemy dla Ciebie dedykowaną 
relację, która będzie informowała o 
promocjach, produktach czy 
wyprzedażach z przekierowaniem na 
stronę Twojego sklepu. 



Promocja na Facebooku - formaty reklamowe

Konkursy dedykowane markom 
i sklepom 

Konkurs w social media to jeden z 
najlepszych sposobów zaangażowania 
użytkownika w ofertę sklepu.

Partner dostarcza nagrody rzeczowe, 
bony lub kody rabatowe w odniesieniu 
do których redakcja przygotowuje 
odpowiedni kontent promocyjny



Promocja na Facebooku - formaty reklamowe

Post VIDEO

Kilkusekundowy materiał video, który w 
nowoczesny sposób eksponuje produkty 
marki lub sklepu na kanale Facebook.

Materiał może być wykorzystywany przez 
Partnera we własnych kanałach 
promocyjnych.

Post video przekierowuje na stronę 
Twojego sklepu.



Instagram
Docieraj do ponad 75 tys. obserwatorów



Promocja na Instagramie

Profil Domodi.pl na Instagramie to dla Partnerów:

prezentacja produktów/marki w modowych social mediach 

wiele dostępnych formatów reklamowych

dotarcie do szerokiego grona zaangażowanych odbiorców

profesjonalne budowanie modowego wizerunku marki lub sklepu

Publikacja następuje na profilu Domodi.pl w formie Instastory 

Wykorzystujemy oznaczenie marki lub sklepu oraz dedykowane 
hashtagi. Instastory linkuje do strony Twojego sklepu.



Instagram Domodi: Instastory

Instastories to najpopularniejsze narzędzie komunikacji 
z użytkownikami Instagrama. Krótkie, 15 sekundowe relacje 
mogą przybierać postać statycznych zdjęć lub filmików 
pokazujących produkty.

W relacji mogą pojawić się takie tematy jak:
ankieta
przegląd oferty
konkurs
stylizacje

Instastory doskonale sprawdzi się przy:
wyeksponowaniu produktu
budowie wizerunku
wsparciu akcji promocyjnych (wyprzedaże, nowa 

kolekcja)

O doborze kontentu do Instastory decyduje redakcja 
serwisu w odniesieniu do celów Partnera

82 tys.
followersó

w



Allani.pl: Instastory i posty

W ramach profilu Allani 
publikujemy Instastories lub 
standardowe posty.

O doborze rozwiązania oraz kontentu 
decyduje redakcja serwisu w odniesieniu 
do celów kampanii wskazanych przez 
Partnera

ALLANI
36 tys.

followersów



Akcje konsumenckie



wzmacnianie wizerunku marki
wzmacnianie pozycji konkretnego produktu
buzz marketing 
dotarcie do szeroko zasięgowej społeczności lubiącej 
tą formę angażowania się

Akcje konsumenckie.
Konkursy w social media.

Konkursy to nadal najpopularniejsza forma lojalizowania 
fanów w social media. Doskonale wiemy, jak wykorzystać ten 
potencjał na naszym kanale. 

Przygotujemy dla Ciebie dedykowany konkurs na naszych 
profilach społecznościowych na Facebooku i/lub Instagramie 
wraz ze wszystkimi aspektami prawnymi tego działania. 

Korzyści dla Twojej marki:



Case study.

zasięg 180 000

komentarze 594

polubienia 454

zasięg 145 000

komentarze 539

polubienia 608



Case study.

zasięg 13 400

komentarze 10

polubienia 252

zasięg 16 200

komentarze 41

polubienia 214



Domodi Trendy
Docieraj do ponad 75 tys. obserwatorów



z opisem oferty i aktualnych promocji 
z produktami i przekierowaniem do sklepu
promowany przez 7 dni na stronie głównej 
serwisu 

DomodiTrendy.
Artykuł sponsorowany.

Redakcyjny artykuł dedykowany 
Twojej marce w serwisie domodi.pl:

Zobacz Trendy

https://domodi.pl/trendy


Korzyści dla Twojej marki:

wzmacnianie wizerunku Twojej marki 
promocja w kanałach własnych domodi.pl
dotarcie do userów, którzy interesują się modą
element strategii SEO - wartościowy link zewnętrzny 
do Twojej strony
dobierz tematykę do swoich potrzeb, zaprezentuj 
produkt, stwórz z nami trend lub przetestujmy 
wspólnie Twoje produkty



Cennik
reklam



USŁUGA SERWIS CENA NETTO

Strefa marki Domodi.pl 15000 PLN/3 mies. lub 25000 PLN/6 mies.

Brand/E-commerce story Domodi.pl 4500 PLN/szt.

Produkty promowane Domodi.pl/Allani.pl w zależności od kategorii i dni emisji 

Box w kategorii Domodi.pl/Allani.pl w zależności od kategorii i dni emisji 

Webpush Domodi.pl/Allani.pl CPM 18 PLN, targetowanie na kategorię +15%

Mailing dedykowany Domodi.pl/Allani.pl CPM 10 PLN

Banner w menu Domodi.pl 1500 PLN/szt./7 dni/kategorię

Display Domodi.pl/Allani.pl CPM 15 PLN (ROS/RON, mix. form), capping +15%, geotargetowanie +15%

Remarketing Domodi.pl/Allani.pl CPC 1,50 PLN, capping +15%

Cennik: bazy wysyłkowe, display, content marketing 



USŁUGA PROFIL TARGET
(PŁEĆ, WIEK)

ŚREDNI 
ORGANICZNY 

ZASIĘG POSTA 
(TYS.UU)

CENA NETTO
1 post na 

wybranym 
profilu

CENA Z 
GWARANCJĄ

100 000 ZASIĘGU

DOPŁATA ZA 
KONKURS 
lub VIDEO

Post FB Domodi
Allani

K 18-24
K 18-44

111
50 2000 PLN 3000 PLN

1000 PLN + 
nagrody 
(konkurs)

Post FB

Modna w każdym wieku
Zaczarowany świat sukienek
Męski styl
Codzienne wyprzedaże

K 45+
K 18-34
M 18-34
K 18-44

25
52
24
29

1500 PLN 2500 PLN

Post FB

Moda Inspiracje Zakupy
Kochamy wyprzedaże
Men`s point
Prawdziwy facet zna się na modzie
Butki jak marzenie
Modne dziecko mam
Fashion Lovers vs Fashion Haters
Sukienkowe love
Kobiecy styl
Stylowe okazje
Piękna po czterdziestce

K 18-24
K 18-34
M 18-34
M 18-34
K 18-34
K 25-34
K 18-34
K 18-34
K 35-64
K 18-44
K 35-54

18
29
18
11
19
18
16
10
10
16
14

1000 PLN 2000 PLN

Post FB Kobieta z klasą
Modny facet

K 40+
M 18-44

5
7 750 PLN 1750 PLN

INSTAGRAM Instastory Domodi K 20-45 60 2500 PLN -

INSTAGRAM Instastory/Post Allani K 13-34 30 1500 PLN -

Cennik: Social media 



USŁUGA ZAKRES CENA NETTO

Akcje konsumenckie konkurs + promocja w 
social media 1000 zł 

Domodi Trendy
przygotowanie treści i 

promocja na stronie 
głównej

2000 zł

Akcje specjalne



Dziękujemy 
za uwagę! 


