


Szanowni Państwo,

Empik Premium to najatrakcyjniejszy na rynku pod kątem oferowanych benefitów program usług  

dodatkowych dla Partnerów Empiku oraz klientów e-commerce i omnichannel.

Partnerzy przyłączeni do Programu Premium zyskują lepszy dostęp do ponad 7 mln najbardziej  

aktywnych klientów Empiku poprzez szereg korzyści: subsydiowane przez Empik darmowe  
dostawy, dodatkowe wyróżnienie oferty, wsparcie marketingowe zapewniające stałą i efektywną  
komunikację ofert asortymentowych oraz promocyjnych.

Zapraszamy do przyłączenia Państwa sklepu do Empik Premium!



Empik Premium to innowacyjna usługa subskrypcyjna 

dla Klientów Empiku, oferująca szeroką listę korzyści 

zarówno w kanale online, jak i offline.

Klienci Empiku do wyboru mają dwa warianty programu: 
Empik Premium i Empik Premium Free – dzięki temu w jeszcze łatwiejszy 

sposób mogą dopasować korzyści do swoich indywidualnych potrzeb.

oszczędność przy każdych zakupach  
w salonach i na empik.com

łatwiejszy dostęp do kultury i rozrywki,  
dzięki dedykowanym zniżkom

i promocjom na empik.com

i wiele innych...

darmowa dostawa od Empik  
i wybranych sprzedawców

uczestnictwo 0 zł od 6,67 zł/miesiąc

KORZYŚCI

0 zł za dostawę  

przy zakupie  

za min. 40 zł

do paczkomatów, salonów  

i innych punktów odbioru

kurierem

zniżki

i promocje

oferty promocyjne

15% stałej zniżki w salonach

do 20% zniżki na empik.com  

na setki tysięcy produktów

cashback
3% zwrotu środków  

na zakupy

Empik Go
audiobooki

i ebooki za 0 zł
ponad 13 000 tytułów

Empik Foto

50 odbitek w cenie 1 zł  

na start

20% zniżki nacały  

asortyment

setki tytułów

kupon powitalny kupon 10 zł*

zwrot produktów
bez paragonu,  

w ciągu 30 dni**

wsparcie bibliotek  

szkolnych

każdy zakup wspiera akcję  

“Tysiąc powodów by czytać”

aktualności
bieżące informacje

o nowościach i premierach

* kupon przyznawany jest tylko jeden raz za przystąpienie

do jednego z dwóch wariantów usługi Premium w aplikacji empik

** dotyczy tylko zwrotu produktów sprzedawanych przez Empik

Empik Premium czy Empik Premium Free?

Wybierz wariant dla siebie:

pobierz  
aplikację  
empik



Dzięki innowacyjnym usługom i korzyściom,  

subskrybentami Empik Premium jest 6 mln  

najbardziej lojalnych i najbardziej wartościowych  

Klientów, którzy:

* kupują dwa razy częściej i więcej niż inni Klienci

* odpowiadają za ponad 50% obrotu e-commerce

* regularnie otrzymują dedykowane oferty i promocje  
oraz wyłączności.

Partnerzy Marketplace przyłączeni do Programu Empik Premium  

w pełni wykorzystują potencjał tej bazy.

Nasza baza Klientów Empik Premium i Empik Premium Free jest  

trzykrotnie większa od bazy Allegro Smart!*

* Dane za wrzesień 2021

m
ln

BAZA

7
LOJALNYCH
KLIENTÓW

większe  

zasięgi

większy  

obrót i zysk

wzrost  

liczby zamówień

KORZYŚCI DLA NASZYCH PARTNERÓW:



Przyłączając swój sklep do Programu Premium zwiększasz potencjał sprzedażowy

swojego sklepu dzięki benefitom jakie otrzymujesz.

Wzrost widoczności ofert na  

platformie empik.com dzięki:

* wyróżnieniu na listingu  

i kartach produktu,

* filtrom Premium.

Udział w akcjach  

marketingowych, w tym m.in.:

* komunikacja Empik Premium

w działaniach ATL i social media,

* obecność w newsletterach,

* udział w specjalnie dedykowanych  
promocjach,

* obecność w powiadomieniach push.

Zwiększenie atrakcyjności  

oferty poprzez:

* ofertę darmowej dostawy  

już od 40 zł (dla Empik 
Premium) lub 60 zł (dla 
Empik Premium Free)

* dodatkowe oznaczenie  

darmowej dostawy na 
karcie  produktu, listingu i
filtrach.



Przyłączając swój sklep do Programu Premium  

zyskujesz dodatkowe benefity!

Jednym z nich jest wyraźny wzrost widoczności  

ofert na platformie empik.com

Jeszcze mocniejsze podkreślenie atrakcyjności oferty,  
poprzez dodatkowe oznaczenie darmowej dostawy

Wyróżnienie na listingu  
i kartach produktu

Zapewnienie Klientom szybszego i łatwiejszego przeglądania  
ofert Premium dzięki funkcji filtrowania



Produkt od Partnera w Programie Premium

Produkt od Partnera nie będącego w Programie Premium

Wyróżnienie na listingu i kartach produktu



Przyłączając swój sklep

do Programu Premium zyskujesz  

dodatkowe benefity!

Otrzymujesz wyjątkową możliwość

udziału w targetowanych akcjach  

marketingowych, wspieranych  

komunikacją push i newsletterami  

oraz specjalnie przygotowanymi  

podstronami.

ONLINE / APLIKACJA
Strefa partnera (dedykowany LP)

DZIAŁANIA  
ZEWNĘTRZNE ONLINE
Google display network  
Ceneo

Google Programatic

DZIAŁANIA  
ZEWNĘTRZNE ATL
TV / Radio / Inserty

SOCIAL MEDIA
Facebook / Instagram / YouTube

CONTENT  
& INFLUENCER 

MARKETING
Magazyn „Empik Pasje”

SEO

DIRECT
MARKETING

Push / Sms / Newsletter

Jeszcze większe możliwości dotarcia z ofertą  
do potencjalnych Klientów

Działania skutecznie  
aktywizujące sprzedaż



Przyłączając swój sklep do Programu Premium  

zyskujesz dodatkowe benefity!

Empik subsydiuje koszty dostawy, a produkty  

oznaczone darmową dostawą są znacznie  

chętniej wybierane przez Klientów,

co realnie wpływa na atrakcyjność oferty  

i wzrost Twojej sprzedaży.

Źródło: E-zakupy, raport Ceneo i TNS Polska

Wzrost sprzedaży  
produktów oznaczonych  

darmową dostawą

Subsydiowanie poniesionych  
kosztów dostawy przez Empik  

dla naszych Partnerów

(kurier, poczta, paczkomat)

86% – na cenę produktu

73% – wiarygodność sklepu / sprzedawcy  

69% – koszt dostawy

45% – czas dostawy  

41% – warunkipłatności

39% – warunki zwrotu towaru / reklamacji

22% – możliwość odbioru zwrotu w sklepie stacjonarnym  

20% – monitorowanie statusu przesyłki

12% – możliwość wyboru firmy kurierskiej  

7% – program lojalnościowy

Darmowa dostawa jest jednym z głównych

czynników na które klienci zwracają uwagę

przy zakupach on-line



Wyniki naszych Partnerów 

przyłączonych do Programu Premium  

wyraźnie pokazują, że udział w programie  

przekłada się na zwiększenie obrotów:

Nasi Partnerzy zwiększają swoją 

sprzedaż  średnio 27% szybciej po 

dołączeniu

do Programu Premium.

Przy czym dla najlepszych 

z nich to ponad dwukrotnie 

szybszy wzrost.

Średnia dynamika wzrostu sprzedaży  
przed i po dołączeniu do Programu Premium

Partner z kategorii Zdrowie i Uroda Partner z kategorii Sport Partner z kategorii Dom i ogród

Dynamika sprzedaży naszych Partnerów  
przed dołączeniem do Programu Premium

Dynamika sprzedaży  
przed dołączeniem

do Programu Premium

Dynamika sprzedaży  
przed dołączeniem

do Programu Premium

Dynamika sprzedaży  
przed dołączeniem

do Programu Premium

Dynamika sprzedaży  
po dołączeniem

do Programu Premium

Dynamika sprzedaży  
po dołączeniem

do Programu Premium

Dynamika sprzedaży  
po dołączeniem

do Programu Premium

Dynamika sprzedaży naszych Partnerów  
po dołączeniem do Programu Premium

+104%

10

+90%
+71%

+27%



Warunki udziału sprzedawców  

w Empik Premium
Każdy Sprzedawca, który w ostatnich trzech miesięcach  

kalendarzowych spełni łącznie poniższe kryteria, może przystąpić  

do udziału w Programie:

Wskaźnik przyjęcia zamówień na poziomie powyżej 98%.

Co najmniej 50 ocen do transakcji.

Średnia ze wszystkich ocen wynosi co najmniej 4,5 pkt.

Średni obrót miesięczny sprzedaży na empik.com w wysokości co najmniej  
20 000 zł brutto.

Obsługa kanałów dostawy: kurier i przynajmniej 1 kanał dla klientów
Empik Premium Free (paczkomat, Poczta Polska lub Poczta Polska Punkty).

Powyższe kryteria należy utrzymywać przez cały czas  

uczestnictwa w Programie Premium.



Model rozliczeń dla darmowej dostawy

Empik Premium

DARMOWA DOSTAWA

Darmowa dostawa dotyczy następujących metod: Poczta Polska, Paczkomaty In Post, Przesyłka kurierska.  
Subsydiowanie kosztów dostawy obowiązuje dla zamówień w przedziale kwotowym 40 zł – 199 zł brutto 
(dla Empik Premium) i 60 – 199 zł brutto (dla Empik Premium Free):

* Kurier – zwrot 9,00 pln netto,

* Paczkomat – zwrot 6,50 pln netto,

* Poczta Polska – zwrot 6,50 pln netto,

* Poczta Polska Punkty – zwrot 6,50 pln netto.

ROZLICZANIE KOSZTÓW

Raz w miesiącu rozliczenie poniesionych kosztów na podstawie wystawionej przez merchanta faktury  
(obliczenia po stronie Empik).



Chcesz by Twój sklep znalazł się 

w Programie Premium i korzystał ze 

wszystkich benefitów już dziś?

Jeśli spełniasz wszystkie warunki napisz
do nas na: empikplace@empik.com

a my zajmiemy się resztą.

Jeśli masz jakieś pytania napisz do nas,
a na pewno odpowiemy na wszystkie pytania:
supportmarketplace@empik.com.

Program powstał dla partnerów  
spełniających najwyższe standardy obsługi.
Spełnij wymagane przez nas kryteria  
i dołącz do najlepszych!

Tu znajdziesz dokładny Regulamin  
naszego Programu Premium

dla Partnerów Handlowych – link.

mailto:supportmarketplace@empik.com
mailto:supportmarketplace@empik.com
https://media.empik.com/content/regulaminy/regulamin_Marketplace_2021_11_10.pdf



