
Oferta dla wszystkich firm, których celem jest wzrost skali swojej 
sprzedaży w internecie. 

Do oferty na start otrzymujesz od nas reklamę dodatkową.

W Grupie Domodi możesz liczyć na dodatkowe działania wizerunkowe, 
dzięki którym wzrośnie widoczność Twojego sklepu w internecie. Nasz 
zespół specjalistów, który bada trendy konsumenckie i odpowiada za 
tworzenie inspirujących treści modowych, doradzi Ci w kwestii 
budowania wizerunku i pomoże wybrać rozwiązania, dopasowane
do potrzeb i budżetu jakim dysponujesz.

Dołącz do grona zadowolonych klientów, którym dostarczamy kaloryczny 
ruch do sklepu:

Korzystne warunki dla nowych partnerów - 
zobacz co dla Ciebie przygotowaliśmy:

Poznaj Domodi i Allani, 
największe platformy modowe
w Polsce:

Dołącz do Grupy 
Domodi jeśli:

Pokaż produkty i markę
w wybranych działaniach 
reklamowych.

Oferta
na start

chcesz zwiększyć swoje przychody
chcesz wypromować nową kolekcję odzieży
twoja strategia przewiduje działania wizerunkowe
planujesz zwiększyć świadomośc swojego brandu 
lub sklepu w internecie
chcesz precyzyjnie dotrzeć do grupy odbiorców 
zainteresowanych właśnie Twoimi produktami. 

4000 PLN 8000 PLN2000 PLNCena pakietu:

8 mln
unikalnych

użytkowników

700
zarejestrowanych

użytkowników

1,3 mln
dostępnych
produktów

1,7 mln
transakcji 248 mln zł

na kwotę
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*Domodi decyduje o terminie realizacji formatu reklamowego

kwota przeznaczona 
na kampanie CPC 2000 4000 8000

Promocja w social 
mediach Grupy 
Domodi

1 post FB 1 post FB, 
1 post IG

1 posty FB
1 post IG

stories

Produkty wyróżnione
(w rozliczeniu 
siedmiodniowym)

20% rabatu od wyceny 25% rabatu od wyceny 30% rabatu od wyceny

Web Push* według standardowej 
wyceny

web push Domodi
w pakiecie

web push Domodi
i Allani w pakiecie

Gratisy
15% rabatu na 
wybraną akcję 
specjalną w Q4

20% rabatu na 
wybraną akcję 
specjalną w Q4

25% rabatu na 
wybraną akcję 
specjalną w Q4

Zapraszamy do współpracy

Akcje specjalne na IV kwartał 2021 roku:

22 - 29.11 Black Friday 2021

handlowy@domodi.pl


