


Medium pierwszego  
wyboru dla kobiet w  

ciąży i młodych rodziców! 

• Od ponad 9 lat działamy w branży  
parentingowej – Mamy w internecie nie  
mają przed nami tajemnic 

 

• Miesięcznie jest z nami ponad 650 000 
kobiet w ciąży i młodych mam 

 
• Nasz sukces to Twój sukces – rozwijając  

nasz własny serwis e-commerce  
wpłyniemy na wzrost sprzedaży Twoich  
produktów 

 
• Realizujemy cele, nie kampanie –  

Klientów zamieniamy w Partnerów 

 
• Wyciągamy wnioski i dajemy  

rekomendacje – nasze raporty będą dla  
Ciebie przejrzyste i zrozumiałe 



Dzidziusiowo.pl 

950 000 SESJE 
650 000 UU 

2 750 000 PV 

Google Analytics styczeń 2017 



Kto nas czyta? 

o fachowe i przystępnie podane  
informacje na temat ciąży i  
rodzicielstwa 

o przydatne funkcjonalności 

o wykorzystujemy własne  
doświadczenia rodzicielskie 

Portal Dzidziusiowo.pl jest serwisem  
parentingowym tworzonym z pasją 

przez RODZICÓW dla RODZICÓW 

Kim jesteśmy? 



Geolokalizacja 

POZNAŃ 
38 tysięcy sesji 

WROCŁAW 
62 tysiące sesji 

KATOWICE 
34 tysiące sesji 

KRAKÓW 
65 tysięcy sesji 

ŁÓDŹ 
17 tysięcy sesji 

WARSZAWA 
270 tysięcy sesji 

GDAŃSK 
40 tysięcy sesji 



Co nowego!? 



Nowa odsłona – Dlaczego? 

Internet to medium ciągłych zmian. 

MY TEŻ SIĘ ZMIENILIŚMY! 

• Nowa grafika 
• Nowoczesne funkcjonalności 
• Nowatorskie rozwiązania  
 e-commerce 
• Ranking produktów 



• Rozbudowana Baza imion 

• Interaktywne siatki centylowe 

• Kalkulator koloru oczu dziecka 

• Kalkulator płci dziecka 

• Kalkulator terminu porodu 

• Kalendarz ciąży 

Nowa odsłona 



Wersja Mobilna – Dzidziusiowo.pl 

70% naszych Użytkowników 
korzysta z wersji Mobilnej! 

• Dzidziusiowo.pl to jedna z najpopularniejszych 
• w Polsce, mobilnych wersji portalu 

Parentingowego; 
• Możliwości reklamy Mobile to Mobile; 
• W ofercie reklamy mobilnej na telefony  

proponujemy szeroką gamę produktów  
reklamowych: 

- budujące zasięg 
- niestandardowe formaty typu Rich Media 
- działania redakcyjne 



NOWOŚĆ! 



To najnowocześniejsze narzędzie,  

skupiające wszystkie kanały sprzedaży  
internetowej. 

Dzięki ścisłej integracji z Portalem  

Dzidziusiowo.pl, trafia do wąskiej grupy  
użytkowników - ciężarne i matki  
niemowlaków, bada ich potrzeby i  
prezentuje produkty zgodnie z  
intencjami wyszukiwania oraz  
umożliwia przejście do sklepu. 

 

W projekcie uwzględniono  

najnowocześniejsze trendy UX oraz  
wykorzystano pełne spektrum  
możliwości Social Media (oceny, opinie,  
testy użytkowników i ekspertów). 

Ranking Produktów 

Co nas wyróżnia? 



Kategoria: 
Produkt/usługa wspierająca generowanie  

sprzedaży 

Ranking Produktów to Najlepsze rozwiązanie e-commers 

Ranking Produktów 

W Finale Konkursu Ekomersy 2015 
Najlepsze rozwiązania 

e-commerce 



Promocja produktów 

• Produkt dodany do Rankingu Produktów  
staje się integralną częścią Portalu 

 
• Stworzyliśmy system umożliwiający  

prezentowanie wybranych produktów  
matkom w odpowiednim etapie procesu  
decyzyjnego lub zakupowego 

 
• Wprowadzając produkt do Rankingu  

Produktów uzyskujesz gwarancję dotarcia  
do swojej grupy docelowej 



Facebook 



Przykładowy post 

70 489  Lubię to! 
2 959 597 odbiorców! 



Po co reklamować 
się w internecie ? 



• Firmy reklamujące się w sieci odnoszą  
większe sukcesy niż firmy, które nie  
korzystają z reklamy internetowej. Obecnie  
wszystkich informacji szukamy najpierw w  
internecie. 

• Dzięki reklamie internetowej możemy  
dotrzeć do wielu użytkowników  
jednocześnie. 

• Reklama w Internecie działa na nasze 
konto przez cały czas. 

• Dobrze zaprojektowana reklama potrafi  
natychmiast przyciągnąć uwagę  
użytkownika i błyskawicznie przekierować  
na stronę promowanej firmy. 

• Stanowi jedno z najskuteczniejszych  
narzędzi marketingowych, które można  
wykorzystywać w celu promocji produktu.  
Daje szanse stworzenia i wypromowania  
Firmy. 

• Reklama internetowa jest doskonałym  
narzędziem do promocji i kreowania  
marki. 

Po co reklamować się w internecie? 



Źródło: E-commerce w Polsce 2014. Gemius dla e-Commerce Polska 
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korzystam z Pinterest 

korzystam z Twittera 

zadna z powyzszych 

kupuje na zagranicznych stronach internetowych 

korzystam z innych serwisów społecznosciowych 

korzystam z nk.pl (Nasza Klasa) 

szukam sklepów, które chce odwiedzic 

kupuje na polskich stronach internetowych 

płace rachunki online 

przegladam prase internetowa 

szukam produktów / marek, które chce kupic 

porównuje ceny produktów / usług 

Korzystam z Facebooka 

Czynności wykonywane w internecie 

64% Internautów  
poszukuje w internecie  

informacji o produktach,  
które chce kupić, oraz  

porównuje ich ceny 
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34% 
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56% 

69% 

trudno powiedzieć 

inne źródła 

nie dowiaduje się z żadnego źródła 

ekspert, specjalista 

radio 

informacje dołączone do produktu, usługi 

prasa drukowana 

reklama 

telewizja 

znajomi i rodzina 

internet 

IAB Polska 

Źródła informacji w procesie zakupowym 

Dla 70% Internautów źródłem 
informacji jest internet! 



Działamy w branży dziecięcej! 



Możliwości  
reklamowe 



• Rectangle 

• Half Page 

• Double Billboard 

• Triple Billboard 

• Screening 

• Surround ad 

Płaskie formy reklamowe. Kreacje o stałym rozmiarze, emitowane w całym 
serwisie lub na wybranych przez Klienta kategoriach i sekcjach. 

Banery 



NOWOŚĆ - Reklama Profilowana 

Zrozumienie potrzeb Reklamodawcy i dopasowanie ich  
do pragnień oraz zainteresowań naszych Użytkowników. 

 
Co daje Reklama Profilowana: 

 

• Dotarcie z reklamą do Konsumentów  
zainteresowanych daną tematyką, 

 

• Identyfikacja Użytkowników na podstawie ich 
faktycznych zachowań w Portalu, 

 

• Możliwość generowania dowolnych charakterystyk  
grup Użytkowników na życzenie, 

 

• Efektywne wykorzystanie budżetu reklamowego,  
poprzez zwiększenie skuteczności reklamy. 



NOWOŚĆ - Reklama profilowana PREMIUM 

 Bardzo wyselekcjonowana, prestiżowa grupa 
 Użytkowników zainteresowana konkretną tematyką,  

skupiona wokół ścisłej grupy treści. Gwarantuje  
identyfikację Reklamodawcy z tematyką artykułów, przez  

co Marka postrzegana jest jako ekspert. Reklamodawca  
dociera do wysoko dopracowanego targetu. 

 

Możliwość generowania dowolnych charakterystyk grup 
użytkowników na życzenie. 

 
Przykładowy Profil PREMIUM: Rozstępy 
• 6 artykułów generujących UU: 4 750, PV: 5 500, 
• Format reklamy – Screening, 
• Możliwość dostosowania treści do potrzeb Klienta, 
• Rekomendowane minimum 3 miesiące działań. 

 

Dodatkowo: możliwość emisji reklamy 
 remarketingowej do użytkowników z danego profilu. 

 
UU: unikalny użytkownik; PV: odsłony strony; Źródło Google Analytics 2015 



Temat miesiąca 

• Kampania edukacyjno-informacyjna –  
przedstawia Reklamodawcę, jako  
Eksperta oraz Partnera, do którego  
mamy zaufanie. 

• Indywidualna promocja trafia do  
wyselekcjonowanej grupy  
Użytkowniczek. 

• Indywidualne dostosowanie form  
reklamowych. 

• Możliwość pojawienia się na  
wyłączność w wybranych sekcjach  
Portalu. 

• Budowanie postawy wobec marki  
przez interakcje Użytkowników -  
Promocja na Facebooku. 



Artykuł sponsorowany 

Artykuł sponsorowany jest formą promocji  
umożliwiającą bogaty przekaz informacyjny i  
dzięki możliwości opublikowania informacji o  
charakterze eksperckim, pozwala na  
zbudowanie wiarygodności Marki. Umożliwia  
również obszerną prezentację produktów lub  
usług (np. w formie galerii zdjęć z opisem). 
Artykuł pozostaje w Portalu na 12 miesięcy. 

Promocja Artykułu Sponsorowanego: 
• Tygodniowa obecność na stronie głównej 

portalu, 
• Post promujący artykuł na FB, 
• Banerowa reklama w serwisie, 
• Dostosowanie rodzaju reklamy do treści. 
 



Strona Główna Rankingu Produktów 

PREZENTACJA PRODUKTU 

WYSZUKIWARKA PRODUKTÓW 

LISTING PRODUKTÓW 

ROTACYJNA ZAJAWKA PRODUKTÓW 



Reklama w Mega Menu 

• Umieszczenie reklamy w rozwijanym  
Mega Menu. 

• Prestiżowe miejsce reklamowe. 
• Możliwość dostosowania różnej  

reklamy dla wybranych sekcji  
Portalu. 

Reklamodawca staje się 
 integralną częścią Portalu! 



Codziennie Inny Produkt 

• Możliwość emisji reklamy na  
wybranych Sekcjach lub w wybranych  
Profilach. 

• Idealny format informujący o  
promocjach i wyprzedażach. 

Reklama dedykowana 
dla sklepów! 



Testy produktów 

• Niestandardowe wykreowanie produktu  
poprzez przedstawienie go w formie zdjęć,  
opisów czy filmu. Umożliwia pokazanie  
wysokiej jakości produktu, jego  
funkcjonalność oraz różnorodność  
możliwości. 

• Nieszablonowa reklama zwiększa  
konkurencyjność, a co za tym idzie  
pozwala kontrolować pozycję na rynku. 

• Test redakcji, czyli osób nie związanych z  
Producentem jest bardziej wiarygodny i  
zwiększa zaufanie Użytkowników. 

Budowanie lojalności wobec  
Marki z wykorzystaniem opinii  
Redakcji! 



Konkurs 

• Konkurs wpływa na budowanie oraz poprawę  
wizerunku, tworząc pozytywne wyobrażenie o  
Marce. 

• W oczach Użytkowników Producent staje się  
obiektem szerszego zainteresowania. Na pewno  
wielu Uczestników Konkursu skorzysta z okazji aby  
odwiedzić stronę Producenta i sprawdzić  
asortyment. 

• Ciekawa i niestandardowa forma promocji. 

Indywidualne dostosowanie promocji  
i zasad konkursu. Przedstawienie  
Reklamodawcy jako zaufanego  
Partnera Portalu. 



Duża powierzchnia reklamowa, 
dobrze zauważalna przez  

Użytkownika - doskonała do 
kampanii wizerunkowej. Mało 
inwazyjna, przez co Marka nie 
jest negatywnie postrzegana.  

Screening 
 

Jednoczesna emisja dwóch formatów reklam: 
double billboard oraz klikalnej tapety.  



Reklama podążająca za Użytkownikiem, który odwiedził wcześniej stronę. Wszystko to za  
sprawą specjalnego kodu śledzenia i plików cookies, które zapisują się w przeglądarce  
użytkownikom odwiedzającym witrynę 

Remarketing 

•Większa skuteczność – nawet  
o kilkaset procent lepsze efekty  
od standardowych kampanii  
reklamowych. 

•Kierowanie reklamy na  
wybranych użytkowników  
zainteresowanych danym  
produktem czy usługą. 

• Poprawie świadomości Marki. 

• Budowanie relacji z Klientem. 



Dziękujemy 
i zapraszamy do współpracy! 

 
 
 

Magdalena Szewczyk 
m.szewczyk@dzidziusiowo.pl 

 

mailto:s.styczek@dzidziusiowo.pl

