
 

 

Co to jest? 

  
 

Gdziekupiłaś.pl to serwis społecznościowy, w którym Użytkowniczki 

pomagają sobie wzajemnie w odnalezieniu przedmiotów zamieszczonych                   

na zdjęciach publikowanych w Internecie. Mają możliwość dodania własnego 

Postu, jak również udzielania Odpowiedzi do zamieszczonych już zdjęć. 

 
 

Jest to zupełnie nowy pomysł w kobiecej części polskiego Internetu.  

Serwis gromadzi dziesiątki tysięcy zdjęć dodanych przez Użytkowniczki                   

oraz adresów przekierowujących bezpośrednio do sklepów internetowych.  

Stwarza to idealne warunki do promocji swojej marki. 

 

 

 
 
 
 
 
 

  



Statystyki - ponad milion odsłon miesięcznie 
 

- możliwe jest otrzymanie statystyk za inny okres. 
 
 

Wizyty Odsłony Czas trwania 
wizyty 

 
 

o Głównymi Użytkownikami portalu są kobiety w przedziale 

wiekowym 15 - 35 lat,  które interesują się modą oraz bardzo 

aktywnie robią zakupy za pośrednictwem sklepów internetowych.  

o Aż 67% wizyt odbywa się z urządzeń mobilnych (telefonów 

komórkowych). 

 

 
Niewątpliwie wielką zaletą Gdziekupiłaś.pl jest bardzo aktywny fanpage                   

na portalu Facebook. Posiadamy ponad 70 000 aktywnych Fanów. Pod każdym z 

naszych postów odnotowujemy dużą aktywność w formie polubień                               

i komentarzy.  Jest to bardzo istotne z punktu widzenia Reklamodawcy, gdyż                

w porównaniu do stron z wygenerowanymi „sztucznymi” polubieniami, 

promocja na fanpage’u Gdziekupiłaś.pl przynosi korzystne efekty. 

 
 

Nasz fanpage znajdziesz pod adresem: https://www.facebook.com/gdziekupilas/ 
  

- podane statystyki obejmują okres 90 dni,  01 IV 2019 r. - 31 VII 2019 r.,

426 875 2 605 961 03:19

Facebook - ponad 80 tys. aktywnych fanów

https://www.facebook.com/gdziekupilas/


Rodzaje reklam oraz ich ceny 
 

 

Banner główny jest umieszczony bezpośrednio pod Menu Głównym 

serwisu (na każdej jego podstronie). Maksymalny rozmiar to 1200 x 150 pikseli. 

Jego wielkość jest automatycznie skalowana przy urządzeniach mobilnych. 

 

Przykład: 

 

  

1. Banner główny - 25 zł netto dziennie



 

Kwadratowy banner jest stałych rozmiarów 300 x 250 pikseli.                      
Podany wymiar dotyczy również urządzeń w wersji mobilnej. 
 
Przykład: 
 
 

  

2. Banner kwadratowy - 15 zł netto dziennie



3. Produkt promowany - 500 zł netto za sztukę 

Produkt promowany jest najmniej inwazyjną formą reklamy, ponieważ nie 

różni się on niczym od Postów naszych Użytkowniczek. Zawiera Odpowiedzi 

jedynie do promowanego sklepu. Wyświetla się losowo w listowaniu 

produktów, po to by swoją treścią zainteresować Użytkowniczki. Jednocześnie 

wyświetla się z taką częstotliwością, by nie być agresywną, natrętną reklamą.  

 

Czas promowania produktu trwa 7 dni. Po upływie tego czasu produkt 

zostaje w serwisie, lecz nie jest już promowany w listowaniu. 

 

Produkt promowany zostanie również dodany na nasz fanpage na portalu 

Facebook. …………………………………………………………………………………… 

 

Przykład:

 

 



Inne formy reklamy: 

Konkurs 
 

Istnieje możliwość promowania swojego sklepu (lub wybranego 

produktu) poprzez zorganizowanie konkursu dla naszych Użytkowniczek. 

Warunki ustalane są zawsze indywidualnie z Reklamodawcą. 

Promocja konkursu odbywa się poprzez serwis gdziekupilaś.pl oraz poprzez 

nasz fanpage na portalu Facebook.          . 

Koszt zorganizowania konkursu jest ustalany indywidualnie, 

niezmiennym jest jednak warunek, że nagrody w konkursie muszą zostać 

przekazane nam przed jego rozpoczęciem. 

 
Zaufany sklep 

 
Ta opcja umożliwia dodanie ikonki "Zaufany sklep" przy wszystkich 

adresach przekierowujących do Państwa sklepu. Aby ten rodzaj promocji był 

opłacalny zalecane jest dodanie jak największej ilości Odpowiedzi. 

UWAGA!  

o Istotna jest dla nas jakość udzielanych Odpowiedzi. Adresy 
niezwiązane z przedmiotem poszukiwań oraz produkty „podobne” 
będą usuwane. Zabronione jest również tworzenie sztucznych kont         
i dodawanie treści w celu promocji swojego sklepu. 

 

o Przed akceptacją tej formy promocji konieczne jest 
przeanalizowanie przez nas wiarygodności sklepu. 

 

Inne formy reklamy 
 

Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje reklamowe. Jeśli mają Państwo 

własny pomysł na kampanię w naszym serwisie - chętnie się z nią zapoznamy. 




