
OFERTY SPECJALNE NA TESTOWANIE PRODUKTÓW 
W KLUBIE EKSPERTEK OFEMININ 2021

WIĘKSZE BONUSY W PAKIECIE!

Klub Ekspertek to nowoczesna platforma społecznościowa zintegrowana z Instagramem, 
umożliwiająca przeprowadzenie profesjonalnych testów konsumenckich z udziałem 

Internautek i współpracujących z Klubem influencerek.

PAKIET DOUBLE
Kupując 2 testowania, zyskujesz dodatkową kampanię display do obu testowań 

PAKIET BETTER
Kupując 4 testowania, zyskujesz więcej świadczeń do każdego testowania

ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY: 
Joanna.Rekowska@ringieraxelspringer.pl

Product Sales Manager ofeminin.pl

Oferta obowiązuje do 31 marca 2021 r. 

KORZYŚCI DLA KLIENTA – DLACZEGO WARTO?

2x 500 000 PV
(screening / mobiboard)

2x 800 000 PV
(screening / mobiboard)

2x 1 200 000  PV
(screening / mobiboard)

1 MLN PV
WARTOŚĆ RC: 192 000 zł netto

Dodatkową grupę 50 ekspertek do każdego testu 

Kampanię display o zasięgu  800 000 PV  do każdego testu

Dodatkową grupę 50 ekspertek do każdego testu

Kampanię display o zasięgu  1 000 000 PV  do każdego testu

4 testy produktu wykonane przez redakcję

DEDYKOWANĄ SEKCJĘ KLIENTA 
W KLUBIE EKSPERTEK

1,6 MLN PV*
WARTOŚĆ RC: 307 200 zł netto
*ponad standardowy pakiet OPTIMUM 

2,4 MLN PV*
WARTOŚĆ RC: 460 800 zł netto
*ponad standardowy pakiet MAX

Pakiet

Pakiet

Co zyskujesz?

Co zyskujesz?

• Unikalna promocja produktu angażująca influencerki i zaangażowaną społeczność

• Obiektywne testy konsumenckie szyte na marię potrzeb Partnera

• Kompleksowy pakiet świadczeń promocyjnych: 8 tygodni intensywnej ekspozycji 
marki

• Ekosystem pozytywnych doświadczeń opartych na różnych punktach stylu z 
produktem

• Testerki dokładnie wyselekcjonowane zgodnie z TG Partnera

• Buzz w social media klikadziesiąt publikacji naszych testerek i influencerek na forach, 
Facebooku, Instagramie, Pintereście

• Wiarygodne opinie wzbogacone o publikacje na Instagramie - marketing 
rekomendacji

• Promocja na stronie głównej Onetu

• Połączenie kampanii zasięgowej z promocją natywną

• Gwarancja TOP 5 w wynikach wyszukiwania Google

Wiarygodne testy 
konsumenckie z udziałem 
influencerek i internautek

Customer Experience
- piękne otoczenie dla 

produktu Klienta 

Platforma zintegrowana 
z Instagramem

Potencjał Grupy RASP. 
Każdy jest promowany na 

stronie głównej Onetu.

PAKIET GOLD
Kupując 6 testowań MINIMUM / OPTIMUM / MAX, zyskujesz dedykowaną sekcję 

dla Klienta, aktywną przez 12 miesięcy 

+
DEDYKOWANA SEKCJA W KLUBIE EKSPERTEK

Wszystkie materiały stworzone w ramach testowań (artykuły z Onet Kobieta 
i infografiki z ofeminin) oraz stworzone na potrzeby promocji marki Klienta, 
w tym działania redakcyjne - nasz test, materiały PR Klienta - pojawią się na 
dedykowanej sekcji, z wyodrębnioną nazwą / hashtagiem w Klubie Ekspertek. 
 
WARUNKI: 

• min. 12 miesięcy promocji marki w Klubie ekspertek i na serwisie ofeminin.pl 

• agregacja wszystkich treści w jednym miejscu, w tym również materiałów 
własnych Klienta 

• sekcja aktywna przez min. 12 miesięcy na serwisie
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