Nowa oferta reklamowa

Największe serwisy
modowe w Polsce
Nasze serwisy Domodi.pl i Allani.pl skupiają
użytkowników, którzy kochają modę i zakupy w
sieci. Naszym parterom pomagamy realizować
cele biznesowe sklepów internetowych oraz
producentów. Oferujemy produkty reklamowe,
które umożliwiają skalowanie ruchu do sklepu
i zwiększenie sprzedaży, a także formaty,
poprawiające widoczność i wzmacniające pozycję
marki w naszych serwisach.

Nasi użytkownicy
kochają modę,
a my inspirujemy ich
do zakupów
8 mln

1,7 mln transakcji
na kwotę 248 mln PLN

unikalnych użytkowników miesięcznie

700 zarejestrowanych sklepów
1,3 mln

dostępnych produktów

*dane za 2020 rok

3

Dominująca grupa użytkowników
to kobiety w wieku 25-34 lata
31,3%

28,7%

68,7%

35- 44

71,3%

35 - 44

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.
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Nasze profile na Facebook’u
gromadzą ponad 2 mln użytkowników
1,5 mln

użytkowników w Polsce śledzi profil Domodi.pl

720 tys.

użytkowników w Polsce śledzi profil Allani.pl

100 tys.

średni zasięg organiczny treści na profilu Domodi.pl

50 tys.

średni zasięg organiczny treści na profilu Allani.pl

60 tys.

średnia liczba wyświetleń relacji na profilu Domodi.pl

30 tys.

średnia liczba wyświetleń relacji na profilu Allani.pl

40 tys.

średni zasięg relacji na Domodi.pl

15 tys.

średni zasięg relacji na Allani.pl

Źródło: SoTrender, listopad 2020
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Jesteśmy źródłem inspiracji na Instagramie
dla ponad 100 tys. odbiorców
34,5 tys.

obserwujących profil Allani.pl

74,8 tys.

obserwujących profil Domodi.pl

7 tys.

średni zasięg posta na Allani.pl

20 tys.

średni zasięg posta na Domodi.pl

2 tys.

średnia oglądalność Instastories na Domodi.pl

1 tys.

średnia oglądalność Instastories na Allani.pl
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Oferta reklamowa
Wykorzystaj możliwości naszych serwisów i zamów reklamę dodatkową,
która przybliży Cię do realizacji Twoich celów biznesowych:

Zwiększ widoczność marki

Zwiększ ruch w sklepie

Wykorzystaj Social Media

Brand story

Produkty
sponsorowane

Facebook

E-commerce story

Box w kategorii

Instagram

Menu banner

Remarketing

Akcje konsumenckie

Formaty Display

Mailing dedykowany

Domodi trendy

Webpush
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Zwiększ widoczność marki

Dostępność:

Brand Story
Z Brand Story, w efektywny sposób zbudujesz narrację wokół marki i jej produktów wykorzystując
angażujące treści w artykule, takie jak: zdjęcia, video, czy post z Instagrama. W prestiżowym miejscu na
stronie głównej umieścimy reklamę w postaci banera (linkującego do artykułu) oraz slidera z produktami
sklepu (opcjonalnie – wymagana współpraca CPC). Reklama jest wsparta postem na FB oraz mailingiem.
reklama na stronie głównej
baner linkujący do artykułu
reklama wybranych produktów
powiązany post na facebook’u - zasięg 50 000
unikalnych użytkowników
wysyłka mailingu do użytkowników Domodi.pl
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Brand story
- Artykuł
Artykuł w Brand Story może zawierać:

• informację o promocjach, nowych kolekcjach, kodach
•
•
•
•

rabatowych, wyprzedażach, wydarzeniach
produkty wybrane spośród Twojej oferty dostępnej na
Domodi.pl
zdjęcia z lookbooka lub o tematyce lifestyle
materiały video
post z Instagrama linkujący do Twojego profilu.

Brand story jest promowane na stronie głównej
Domodi.pl przez 7 dni.
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Dostępność:

E-commerce story
With E-commerce story, wyeksponujesz produkty sklepu dostępne na Domodi.pl w wybranym kontekście oraz
zwrócisz uwagę użytkowników na swoją markę. W prestiżowym miejscu, na stronie głównej umieścimy reklamę
w postaci banera (linkującego do listingu z produktami sklepu) oraz slidera z wybranymi produktami. Reklama
jest wsparta postem na FB oraz mailingiem.
reklama na stronie głównej
baner linkujący do artykułu
reklama wybranych produktów
powiązany post na facebook’u - zasięg 50 000
unikalnych użytkowników
wysyłka mailingu do użytkowników Domodi.pl

E-commerce story
- Listing produktów
Na stronie głównej Domodi.pl umieścimy baner z
przekierowaniem do listy wybranych produktów z
oferty na Domodi.pl. Może to być cała oferta lub
wybrana kategoria sklepu.
Wypromujesz nowości lub bestsellery sklepu. Na
sliderze pod banerem umieścisz 10-20 produktów
kierujących bezpośrednio do sklepu.
E-commerce story jest promowane na stronie głównej
Domodi.pl przez 7 dni.
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Menu banner
Stała, tygodniowa emisja bannera promocyjnego w desktopowym menu serwisu Domodi.pl. Emisja odbywa się
w głównych kategoriach produktowych dostępnych w menu: kobieta, mężczyzna, dziecko. Reklama linkuje do
Twoich produktów w serwisie Domodi.pl.

Reklama display w nawigacji
Dowolny komunikat reklamowy
Dostępność:
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Formaty Display
Banery emitujemy jednocześnie na Domodi.pl i Allani.pl na wszystkich dostępnych formatach. Istnieje
możliwość użycia kilku rotujących kreacji oraz ich podmiana w trakcie emisji. Banery są emitowane
nieinwazyjnie – żaden z nich nie zasłania treści strony. Dostępne formaty: 300x250 Rectangle, 970x250
Wideboard, 160x600 Skyscraper, 300x600 Halfpage.

Reklama display w kategorii
Dowolna kreacja reklamowa

1
6
0
X
6
0
0

300x250

Dostępność:

970x250
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Domodi Trendy
Artykuł sponsorowany
Redakcyjny artykuł dedykowany Twojej marce
w serwisie Domodi.pl może zawierać:

• informację o promocjach, nowych kolekcjach, kodach
•
•
•
•
•

rabatowych, wyprzedażach, wydarzeniach
produkty wybrane spośród oferty dostępnej na Domodi.pl
zdjęcia z lookbooka lub o tematyce lifestyle
materiały video
post z Instagrama linkujący do Twojego profilu
link: dofollow lub nofollow.

Artykuł jest promowany przez 7 dni na stronie głównej
serwisu. Może zawierać link „dofollow” i być elementem
strategii SEO.
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Zwiększ ruch w sklepie

Produkty promowane
Otrzymaj do 10 razy więcej przejść na wybrane produkty w Twoim sklepie. Produkty sponsorowane to
dodatkowa sekcja z produktami na samej górze listingu wybranej kategorii. 100% użytkowników, którzy
odwiedzą daną kategorię, zobaczą Twoje produkty jako pierwsze. Jest to format natywny dla użytkownika,
spójny kontekstowo z listingiem produktów i gwarantujący większą liczbę przejść z wybranej kategorii.

NEW

reklama w kategorii
reklama wybranych produktów
Dostępność:

16

Produkty promowane c.d.
Dzięki produktom sponsorowanym możesz:

NEW

Wzrost pozyskiwanego ruchu dziennie z kategorii po
włączeniu produktów promowanych w 3 kategoriach.

• 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 w serwisie
• zwiększyć swój udział w pozyskiwanym ruchu
z wybranych kategorii

Pozyskaj do 10 razy więcej przejść do sklepu
na wybrane produkty!
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Box w kategorii
Twoją reklamę wyświetlimy w bardzo atrakcyjnym miejscu – na 12 pozycji w kategorii pomiędzy produktami
przeglądanymi przez użytkowników. Przekierujesz użytkowników bezpośrednio na stronę sklepu lub marki.
Komunikuj promocje, bestsellery, nowości wśród użytkowników Domodi.pl.

NEW

Reklama display w kategorii
Dowolny komunikat reklamowy

Dostępność:
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Remarketing
Pozyskaj użytkowników, którzy odwiedzili wybrane podstrony naszych serwisów Domodi.pl i Allani.pl. Kampania
remarketingowa prowadzona jest w sieci Google Display Network i adresowana jest do użytkowników, którzy
odwiedzili kategorie na Domodi.pl i/lub Allani.pl. Rozliczenie w modelu efektywnościowym (CPC).
Sugerowane formaty: 300x250, 320x50, 728x90, 160x600.

Użytkownicy odwiedzający nasze serwisy
trafiają do bazy remarketingowej

Prowadzimy kampanie remarketingowe
z Twoją kreacją reklamową
poza naszymi serwisami

Dostarczamy ruch
bezpośrednio do Twojego
sklepu
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Dedykowany mailing
Ponad 480 tys. subskrybentów newslettera jest w Twoim zasięgu.
Skuteczny sposób dotarcia z komunikatem do odbiorców
newslettera Domodi.pl i 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.
Domodi
180 tys.
kont

Reklama w mailingu w kategorii
Dowolna kreacja i linkowanie

Allani
300 tys.
kont

Dostępność:
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Webpush
Niezwykle skuteczny komunikat typu pop-up wyświetlany średnio 357 tys. użytkownikom na ekranie komputera i
smartfona nad aktualnie przeglądaną treścią. Komunikat kierujemy na bazę 700 tys. użytkowników, którzy
odwiedzili Domodi.pl i Allani.pl i wyrazili zgodę na otrzymywanie powiadomień.

Dowolna kreacja i linkowanie

reklama w postaci komunikatu
Webpush
Dostępność:
Domodi
218 tys.

wyświetleń

Allani
157 tys.

wyświetleń
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Zwiększ widoczność
w Social Media

Promocja na Facebooku
Ponad 2 milionów fanów w Twoim zasięgu!
Profile Domodi.pl i Allani.pl w serwisie Facebook to dla Partnerów:

Allani

Domodi

• prezentacja produktów/ marki na największych fanpage’ach modowych w Polsce
• atrakcyjne formaty (konkursy, posty, stories, video, 3D, karuzele)

mobile

• dotarcie do szerokiego grona zaangażowanych odbiorców
• możliwość precyzyjnego doboru profilu do grupy docelowej i skierowania do niej komunikatu

• mierzenie efektów w czasie rzeczywistym
• ruch zakupowy – posty przekierowują na stronę sklepu lub marki
• do dyspozycji mamy 15 fanpage’y tematycznie związanych z modą
• i najpopularniejszymi kategoriami w serwisach
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Promocja na Facebooku c.d.
Posty i 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.
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Promocja na Facebooku c.d.
Relacje
To rodzaj materiałów o żywotności 24 godzin, które pojawią 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.
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Promocja na Facebooku c.d.
Konkursy dedykowane markom
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 przygotuje odpowiedni kontent
promocyjny.
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Promocja na Facebooku c.d.
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.
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Promocja na Instagramie
Docieraj do ponad 100 tys. obserwatorów!
Profil Domodi.pl na Instagramie to dla Partnerów:
•
•
•
•

prezentacja produktów/ marki w modowych social media
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.
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Promocja Instagram c.d.

DOMODI
82 tys.
followersów

ALLANI
34 tys.
followersów

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 elementy jak:
ankieta
przegląd ofert
konkurs
stylizacje
Instastory doskonale sprawdzi się przy:
wyeksponowaniu produktu
budowaniu wizerunku
wsparciu akcji promocyjnych (wyprzedaże, nowe
kolekcje)
O doborze kontentu na Instastory decyduje redakcja
serwisu w odniesieniu do celów Partnera.
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Promocja Instagram c.d.

Instagram Domodi.beauty
W ramach profilu Domodi.beauty publikujemy
Instastories lub standardowe posty, wyłączne dla
branży beauty.

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

4,8 tys.
followersów
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Akcje konsumenckie.
Konkursy w social media.
Konkursy to nadal najpopularniejsza forma
lojalizowaniafanów w socialmedia. Doskonale
wiemy jak wykorzystać ten potencjał w
socialmedia. 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:
wzmacnianie wizerunku marki,
wzmacnianie pozycji konkretnego produktu
buzzmarketing
dotarcie do szeroko zasięgowej społeczności
lubiącej tą formę angażowania się.
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Dziękujemy
za uwagę.

