
Empik dla 
biznesu



Empik w liczbach - 2018

klientów rocznie98 mln

rozpoznawalność marki

99%

na polskim rynku

70 lat

salonów w Polsce

260

wizyt na empik.com

160 mln

produktów

2,6 mln

największy sklep 
internetowy w Polsce

5

zamówień na empik.com

4 mln

paragonów

35 mln



kobiety 57,22% | mężczyźni 42,78%

ponad 70% klientów Empiku to osoby w wieku 18 - 44 lat

ponad 70% klientów mieszka w miastach  
powyżej  100 tys. mieszkańców

Dla 65% klientów interesujące 
są następujące kategorie: 

• polityka • nowoczesne technologie

• kultura • skupienie na rodzinie

• lifestyle • sport

• fotografia 

36%

mobile

61%

desktop

tablet

Kim są klienci Empiku?

urządzenia

3%



Empik - Multikanałowa komunikacja 

salony strona empik.com mobile



Kampanie promocyjne - salony



Witryna

Doskonała widoczność komunikacji 
dla Klientów wchodzących do salonu, 
jak również dla osób przechodzących 

w sąsiedztwie witryny.

Do wyboru:

bramki wejściowe

plakaty w witrynie

ekspozycja na stołach 
witrynowych 
(komunikacja współdzielona)



Kampanie in-store digital

Ekrany witrynowe 

Serce sklepu 

What’s on 

Empik Radio 

Empik TV 

doskonała widoczność komunikacji

ekrany w centralnej strefie

komunikacja wydarzeń kulturalnych

spoty dźwiękowe we  wszystkich salonach

ekrany w strefach kasowych 



Komunikacja aktywna przy kasie

Możliwość dotarcia 
do potencjalnych Klientów 
z jeszcze bardziej precyzyjnym 
przekazem za pośrednictwem 
naszych Pracowników.

Proponowane kampanie:

dystrybucja przy kasie 
- materiały promocyjne 
- ulotki, próbki etc.

dystrybucja przy kasie 
- komunikacja dołączana 
do każdego paragonu

dystrybucja w paczkach 
empik.com

ekspozycja materiałów 
informacyjnych 
na standach w salonach



Sampling /
Reklama na paragonach

Sampling
w salonach empik 

polega na dołączaniu do zakupów 
próbek produktów lub materiałów 
reklamowych i informacyjnych, 
takich jak katalogi, ulotki itd.

Reklama 
na paragonach 

atrakcyjny komunikat/kod 
rabatowy wydrukowany 
na paragonie 



Strefa eventowa

Aranżacja weekendowej strefy eventowej
w najbardziej 
impaktowej przestrzeni 
w 6 najwcześniejszych salonach. 

Przykładowe  rozwiązania:

nośniki digital
z contentem organizatora

hostessy/animatorzy

ekspozycja oraz 
aranżacja przestrzeni 

inne materiały 
niestandardowe

*akcje planowane z dużym wyprzedzeniem i wpisujące się w wartości marki



Kampanie promocyjne online



Promocja w social mediach

760 tys. followersów 148 tys. followersów

Empikowe media społecznościowe regularnie 
odwiedza ponad milion obserwujących.

Zachęcamy do tworzenia długofalowych akcji 
promocyjnych z wykorzystaniem naszych 
różnorodnych, dostosowanych do zainteresowań 
odbiorców profili.

informacje o nowościach

Proponowane treści promocyjne:

konkursy z nagrodami

recenzje /artykuły sponsorowane

Każdy post zawiera link do produktu lub oferty 
kontrahenta kierujący do naszej strony www. 

Istnieje możliwość dodatkowej promocji postu.

44 tys. subskrypcji

https://www.youtube.com/user/empikCOM
https://www.facebook.com/empikcom/
https://www.facebook.com/empikcom/
https://www.instagram.com/empikcom/
https://www.instagram.com/empikcom/
https://www.youtube.com/user/empikCOM


Trzy kanały dystrybucji treści

publikacja artykułu contentowego i zapewnienie mu 
zasięgu w ramach ekosystemu Empik (magazyn online, 
linkowanie do produktu, przypisanie do karty produktu)

publikacja postu sponsorowanego w social mediach: 
Facebook Empik (baza: 760 tys.  followersów), Empik Kids 
(baza 35 tys followersów), Instagram (baza: 148 tys.  
followersów)

konkurs sponsorowany w social media

newsletter SMS oraz newsletter e-mail 
(dedykowany lub współdzielony)

targetowana komunikacja PUSH

Facebook 
autora, 
blogera

Facebook 
Empiku

Landing
page pasji 

Gotuję



Kampanie targetowane
- newslettery

Klienci Empiku w każdym tygodniu otrzymują 
pakiet inspiracji w postaci dopasowanych 
do ich zainteresowań newsletterów 
z informacjami o nowościach 
oraz najciekawszych akcjach promocyjnych. 

Przygotowujemy indywidualne plany 
komunikacyjne, wspierające
strategię handlową naszych Partnerów. 



Kampanie targetowane
- push/sms

Kampanie targetowane push i sms skierowane 
do Klientów empik.com.  Wiadomości zawierają 

komunikację marketingową oraz link kierujący 
na dedykowany landing page.  Starannie 

dobieramy grupy docelowe i gwarantujemy 
dotarcie komunikacji do 300 tys. 

unikalnych użytkowników.

akcje promocyjne na grupę produktów

Proponowane treści promocyjne:

informacja o premierze

informacja o przedsprzedaży



Kampanie display empik.com i mobile

Decydując się na kampanię displayową 
na empik.com, otrzymują Państwo 
możliwość dotarcia do potencjalnych 
Klientów wykorzystując nasze 20 letnie 
doświadczenie na rynku e-commerce.

W zależności od Państwa potrzeb 
oferujemy szeroki wachlarz możliwości 
reklamowych zarówno na stronie 
empik.com, jak i aplikacji mobilnej. 



Display na stronie głównej

WOW  Corner

Baner w menu 
rozwijanym 

Baner główny 

Shop in Shop 

Boks 
reklamowy 

przestrzeń reklamowa premium
na topperze. Dostępny  tylko w pakiecie. 
Widoczny na wszystkich podstronach. 

przestrzeń przeznaczona na reklamę 
kontekstową, rotującą.  Dostępna 
na wszystkich podstronach empik.com.

reklama w centralnym punkcie 
strony,   gwarantującym 1 mln. 
odsłon tygodniowo. Idealna
na kampanie produktowe
oraz wizerunkowe. Komunikacja 
współdzielona rotujących banerów. 

w pełni customizowalna przestrzeń. 
Dedykowana do prezentacji produktu 
i oferty.  Przekierowuje 
po kliknięciu. Możliwość komunikacji 
dedykowanej  lub współdzielonej

w kolumnie po prawej stronie



Display na stronach logowania, 
płatności i koszyka

Przestrzeń reklamowa na stronach logowania, 
płatności i koszyka umożliwia dotarcie z komunikacją 
bezpośrednio do konwertującego Klienta.

Zachęcamy do skorzystania z przestrzeni Produkt Dnia
na stronie koszyka. To przestrzeń reklamowa z buttonem
zakupowym przeznaczona na rotującą ekspozycję 
produktów sponsorowanych. 



Pakiet ,,strefa specjalna”

Strefa Partnera

Dedykowana i spersonalizowana  podstrona, w całości 
poświęcona komunikacji Partnera. Możliwość  
dopasowania layoutu strony do założeń i KV prowadzonej 
kampanii. W całym okresie akcji zapewniona kampania 
promocyjna na empik.com (banner na stronie głównej 
i stronie kategorii, mailingi oraz posty sponsorowane 
na Facebooku). Szacowany ruch: ponad 45 mln sesji.

Kreacja w komunikacji z podziękowaniem
za dokonane zamówienie.



Benefity dla pracowników
i klientów



Karta prezentowa Empik



Karta prezentowa Empik

E-karta Prezentowa

Karta Prezentowa 

Karty prezentowe empik to fizyczna forma bonu towarowego 
upoważniająca do zakupu dowolnego towaru w salonach empik 
oraz w sklepie internetowym empik.com

E-karta prezentowa to wirtualna karta w postaci kodu 
alfanumerycznego który umożliwia dokonywanie zakupów 
w sklepie internetowym empik.com

Karta prezentowa Empik i e-karta prezentowa 
to prezent nowej generacji: 
nowoczesny, elegancki, zawsze trafiony, 
dający spektrum możliwości w wyborze 
odpowiednich prezentów.

Karty prezentowe to karty na okaziciela.

Karty dostępne są w nominałach 25, 50 i 100 zł,
a także bez nominału na dowolne doładowanie 
do kwoty 500 zł (minimalna kwota 
doładowania 20 zł)



Zalety Karty Prezentowej

Szeroki wybór i pełna dowolność 
z 15 kategorii (2 mln produktów)

Możliwość dopasowania wartości karty 
prezentowej do indywidualnych potrzeb

Bezpieczeństwo transakcji

12 miesięczna ważność karty

Szybkość realizacji zamówienia



Empik Premium i Empik GO



Empik Premium

Empik Premium

15% zniżki w salonach Empik

do 20% zniżki na empik.com

darmowa dostawa

3% cash back (do 600 zł rocznie)

20% zniżki na bilety w sieci kin Helios

przedsprzedaż biletów na koncerty i wydarzenia 

dostęp za 0 zł do wybranych audiobooków i ebooków

20% zniżki na Empik Foto i pakiet odbitek na start



Empik Go

czytnik ebooków

player audiobooków

40 tys. ebooków i 4 tys. audiobooków

5 typów abonamentów

zakupy jednostkowe

synchronizacja z empik.com (moja biblioteka)

Google assistant, car play, cytaty, drzemka

tryb online i offline



Empik Go - abonamenty 1/2

Audiobooki bez limitu

18-44 lat, 55% K, 45% M

ponad 3,5 tys. audiobooków

nielimitowany dostęp 
do pełnego katalogu

14-dniowy okres próbny

29,99 zł/1 miesiąc

Ebooki bez limitu

23 tys. ebooków w ofercie

nielimitowany dostęp 
do pełnego katalogu

14-dniowy okres próbny

29,99 zł/1 miesiąc

Audiobooki i ebooki 
bez limitu

23 tys. ebooków i 3,5 tys. 
audiobooków

zawiera dostęp do produktów 
z abonamentów „Audiobooki 
bez limitu” i „Ebooki bez 
limitu”

14-dniowy okres próbny

39,99 zł/1 miesiąc



Empik Go - abonamenty 2/2

Lektury szkolne

klasy 4-8 szkół podstawowych i liceum

ponad 200 tytułów (ebooki i audiobooki)

dodatkowe treści edukacyjne

7-dniowy okres próbny

9,99 zł/1 miesiąc

Bajki do słuchania

dzieci 3-9,  nastolatkowie 10-18

ponad 100 
audiobooków
gwiazdy: Irena Kwiatkowska, 
Piotr Fronczewski i inni

7-dniowy okres próbny

9,99 zł/1 miesiąc



Empik Go - kontent

Bestsellery

Nowości

Języki obce

Języki obce

Dla dzieci

Biznes i motywacja



Empik Go - inspiracje biznesowe

Kody Empik Go

Promocje sprzedaży

Benefity motywacyjne

Prezenty dla gości 
eventów i konferencji

Dodatki do urządzeń

Premie za aktywność

dla pracowników 
i partnerów biznesowych

▪ udział w konkursach
▪ wypełnienie ankiety
▪ subskrypcje newslettera

▪ pobrania aplikacji
▪ polecenie
▪ opinię konsumencką

▪ czytników
▪ tabletów 

▪ smartfonów
▪ akcesoriów, np. słuchawek

▪ podwyższenie koszyka
▪ akwizycja nowych użytkowników

wyróżnienie się na tle konkurencji



Podwyższanie 
kwalifikacji

Employer
branding

Rekrutacje 
i staże

Empik Go - wsparcie celów HR

Lektury szkolnewizerunek firmy otwartej na nowe technologie

work life balance

propagowanie kultury i sztuki

potencjał wizerunkowy marki Empik

Lektury szkolne
wsparcie rozwoju osobistego i zawodowego

rozwijanie kompetencji managerskich

efektywne zarządzanie czasem

nauka języków obcych

komunikacja z uczelniami

bonus w programach stażowych

wsparcie procesów rekrutacyjnych



Pobierz cennik teraz

www.empik.com/biznes
lub

biznes@empik.com

Tel. 22 462 72 55

https://media.empik.com/content/strony-specjalne/biznes/Cennik_Empik_B2B_22_10_2019.pdf
http://www.empik.com/biznes



