
Zwiększamy liczbę
transakcji w Twoim sklepie



Zwiększ dzięki nam
sprzedaż swoich produktów

Jesteśmy największą platformą 

internetową w Polsce w kategorii 

Dom i Ogród

Prezentujemy najnowsze trendy

rynkowe

Skutecznie docieramy do klientów,

generując wysoką sprzedaż

w sklepach.



Jesteśmy topowym e-commerce 
w kategorii Dom&Ogród w Polsce

Źródło: SimilarWeb - porównanie wizyt na stronach w I kwartale 2021 roku

4.5 mln
użytkowników Homebook.pl

Ponad 350
sklepów na Homebooku

8 mln GMV
wygenerowanych przez Homebook w sklepach 



W 2020 dotarliśmy 
do ponad 15 mln Polaków 
zainteresowanych 
branżą Dom&Ogród

W 2020 roku użytkownicy wykonali 
ponad 50 mln przejść do sklepów

Dzięki obecności w naszym serwisie docierasz z ofertą

do użytkowników, którzy poszukują w sieci inspiracji 

dotyczących urządzania wnętrza, a także informacji

o konkretnych produktach.



Co robimy?

Generujemy największe przychody ze sprzedaży jako 

platforma inspiracyjna w kategorii home&decor

Inspirujemy, doradzamy, sprzedajemy

Przeprowadzamy użytkowników przez proces urządzania 

wnętrz na wszystkich etapach - od pomysłu, po realizację

i zakup produktów



Kluczem naszej efektywności 
jest przemyślana strategia

Opiekun Twojej firmy w Homebooku będzie stale monitorować 
wyniki i pomagać w dalszym rozwoju współpracy.

Bez względu na to czy jesteś producentem, czy prowadzisz sklep 
internetowy, w oparciu o Twoje potrzeby, produkty i kategorie 
zbudujemy strategię spójnych działań wizerunkowych
i performance’owych.

Naszym celem jest długofalowy rozwój Twojej firmy i wspólne osiąganie 

zamierzonych celów, dlatego chętnie dzielimy się naszą wiedzą.



Czego chcemy?

Wzrostu liczby klientów

w Twoim sklepie

Aktywnego wsparcia 

Twoich klientów w procesie 

podejmowania decyzji

Wzmocnienia 

rozpoznawalności

Twojej marki i oferty

Wzrostu sprzedaży 

Twoich produktów



User first - po pierwsze użytkownik

Tworzymy nasz marketplace, w oparciu o potrzeby społeczności, 

dostarczając wsparcia zakupowego i wiedzy merytorycznej:

Prezentacja produktów na Homebook

Działania reklamowe – Homebook to nie tylko miejsce prezentacji

Twoich produktów. To również baza tysięcy inspiracji oraz źródło

budowania świadomości Twojej marki

Mobile – codziennie zwiększamy liczbę użytkowników mobilnych

– dostępnych na wszystkich urządzeniach

Omnichannel - łączymy online i offline



Co jeszcze możemy
zrobić wspólnie?



Promocja Twojej oferty
w kategoriach

... poprzez produkty wyróżnione i wyeksponuj wybrane 

produkty na samym szczycie listy wyników zwiększając 

nawet 10-krotnie ruch z nich na Twojej stronie 100% 

użytkowników, którzy odwiedzą daną kategorię, zobaczy 

Twoje produkty jako pierwsze!

Wyłączność i widoczność!

Produkty wyróżnione dostępne są na wyłączność oraz są 

widoczne na stałe dla każdego użytkownika przez cały czas 

emisji.



Produkty wyróżnione - korzyści dla Ciebie

pozyskać więcej ruchu w sklepie 

z wybranych kategorii i produktów

wyprzedzić konkurencję zajmując czołowe pozycje na listingu produktów

promować bestsellery wprowadzać 
na rynek nowe produkty i szybko budować ich widoczność

Dzięki produktom 
wyróżnionym możesz:

Wyróżniaj się w miejscu najbardziej intencyjnego ruchu 
zakupowego!



Wprowadziliśmy dedykowane miejsce dla producentów, 

by zwiększyć ekspozycję promocji i produktów partnera 

oraz umożliwić naszym użytkownikom możliwość 

zaznajomienia się z kompleksową ofertą producentów 

w jednym miejscu. 

Profil Premium 
- prezentacja marki

Rozliczenie w modelu abonamentowym,

w cenie abonamentu:

▪ Prezentacja produktów

▪ Publikacja dedykowanego artykułu raz w miesiącu

▪ Utrzymanie profilu

▪ Prezentacja do 20 inspiracji miesięcznie



Wykorzystaj inspiracje
- zdjęcia wnętrz

750 000 użytkowników korzysta co 

miesiąc z inspiracji na Homebook.pl, 

generując 25 milionów odsłon!

Nasze inspiracje to prawie 1 milion 

fotografii ilustrujących ciekawe pomysły 

na wnętrza. U nas każdy znajdzie 

inspirację dla siebie.



... i promuj
swoje produkty
i zdjęcia

Metki produktowe

Kategoria z inspiracjami daje możliwość 

utworzenia 40 metek z produktami na 

wybranych zdjęciach inspiracyjnych. Po 

kliknięciu metka kieruje do Twojego sklepu 

(desktop) lub do karty produktu (mobile).



Postaw na
dobry kontent!

Napiszemy artykuł lub stworzymy cały cykl 

na wybrany przez Ciebie temat, w którym 

zaprezentujesz swoją markę i produkty. 

Nasza redakcja zajmie się przygotowaniem 

treści na podstawie materiałów, które nam 

przekażesz. Dedykowane artykuły przez

7 dni promowane będą na stronie głównej.

Dodatkowe opcje!

Artykuł w wersji premium zawiera dodatkowo 

promocję postem na Facebooku Homebooka.

Jeśli potrzebujesz większej promocji, Twój 

opiekun w Homebooku pomoże Ci dobrać 

odpowiednie rozwiązania.



Bądź widoczny na Instagramie
i Facebooku

443 000
obserwujących nasz profil na Instagramie

1,7 milion 
obserwujących Homebook.pl na Facebooku

130 tys.
użytkowników
średni zasięg posta na Facebooku



Baza użytkowników
- webpush

Personalizacja treści!

Wysyłaj webpushe do użytkowników, którzy 
odwiedzili wybraną kategorię w ostatnim czasie. 
Dzięki temu twoja oferta trafi precyzyjnie do 
użytkowników w procesie zakupowym.

Weekendowa promocja? Premiera nowego produktu?

Webpush to idealny format dedykowany jednodniowym kampaniom 

o dużym zasięgu i skuteczności.

Wysyłka dociera średnio aż do 230 tysięcy odbiorców.



Mailing

Zamieść banner z Twoją ofertą

w redakcyjnym newsletterze

z najnowszymi trendami i ofertami,

lub wyślij indywidualny komunikat

do ponad 57 000 użytkowników.

Sprawdzone rozwiązanie!

Dzięki modelowi double opt-in, docieramy tylko

do zweryfikowanych, aktualnych kont 

użytkowników, którzy świadomie wyrazili chęć 

otrzymywania powiadomień.



Corner box
- widget

Efekt w 1 dzień!

Widoczność zarówno na desktop oraz mobile.

Zaprezentuj swoją ofertę poprzez corner box, 
który dociera do wszystkich użytkowników 
odwiedzających Homebook.pl.

Corner box dociera nawet do 250 tysięcy 
użytkowników, generując 500 tysięcy odsłon.



Remarketing

Komunikacja do użytkowników 

Homebook z wykorzystaniem 

Google Display Network

Rozliczenie w modelu efektywnościowym CPC

Duży zasięg kampanii

Precyzyjnie dobrana grupa docelowa

Kilkanaście dostępnych formatów



Umożliwiamy dotarcie do użytkowników Homebook

poprzez kampanię display z wykorzystaniem naszej 

siatki reklamowej. Dopasowujemy kampanię

z możliwością targetowania na kategorie 

produktowe, które pozwalają precyzyjnie dotrzeć do 

użytkowników Homebook.pl.

Kampania display

Dostępne formaty!

300x250

750x100

970x250

750x200

300x600



Sekcja 
specjalna

Tworzymy specjalne miejsce dla 

wyjątkowych potrzeb personalizowany 

landing page, który odpowiada na 

wymagania klientów.

Dedykowane miejsce, które umożliwia 

prezentowanie w jednym miejscu 

promocji produktowych, wysokiej jakości 

artykuły, produkty, kategorie.

Oprócz działań performance, sekcja 

specjalna pozwala również budować 

wizerunek marki.



Docieraj do nowych użytkowników i angażuj 
społeczność poprzez innowacyjne i niestandardowe 
działania.

Buduj świadomość swojej marki w oparciu
o siłę naszych kanałów.

Planujesz akcję specjalną, ale brak Ci koncepcji? 
Nasz kreatywny zespół stworzy propozycję 
odpowiadającą w pełni na Twoje potrzeby.

Konkursy, akcje dedykowane, partnerstwo 
publikacji - mamy mnóstwo możliwości.

Masz własny pomysł?
Postaw na działania niestandardowe



Zaufało nam ponad 350 sklepów, 
wśród których znalazły się marki takie 
jak Salony Agata, Castorama, VidaXL, 
GardenSpace, Selsey, Edinos, 
MebleMWM i wiele innych.

Skontaktuj się z nami
i rozwijaj swój biznes dzięki 
Homebook.pl.

Dane kontaktowe:
reklama@homebook.pl

Jesteśmy liderem branży
Dom i Ogród w polskim

e-commerce


