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Propozycja współpracy SportyFor ze
sklepami i producentami

W skrócie
SportyFor.pl - to sportowy marketplace w ramach którego, rozwijamy kompleksową ofertę dla osób ceniących sobie aktywny styl życia. Oferta ta prezentowana
jest w formie wygodnego do przeglądania
katalogu sklepów, ich asortymentu, a także
specjalistów z branży (trenerzy osobiści,
dietetycy, masażyści).

Naszymi odbiorcami są osoby w różnym
wieku i płci. Przeważają kobiety, generalnie
jednak są to odbiorcy uprawiający sport,
czy w jakikolwiek inny sposób realizujący
zdrowy styl życia, a także poszukujący
produktów, artykułów czy porad z tej kategorii.

O pla ormie
Portal SportyFor.pl skupia w sobie obecnie 4 główne katalogi tematyczne:

PRODUKTY

SKLEPY

SPECJALIŚCI

ARTYKUŁY

Asortyment z szeroko
rozumianej branży
lifestyle’owo
sportowej,
zgromadzony
w jednym miejscu.

Wizytówki sklepów,
producentów czy
dystrybutorów
sportowych,
umożliwiające kontakt
i lokalizację.

Trenerzy, rehabilitanci,
dietetycy, których
usługi i miejsce ich
świadczenia, mogą
być łatwo odnalezione
przez odbiorców.

Artykuły, poradniki,
wywiady oraz testy
produktów - czyli
wartościowy,
merytoryczny
i użyteczny content.
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Aż 89% naszych fanek na Facebooku to kobiety, pozostałe 11% stanowią mężczyźni w tym
samym wieku, co panie. Kobiety w wieku 35-44 lat stanowią 51% fanek, obok nich są kobiety
w wieku 25-34 lat - 34%, śledzące regularnie nasze treści.
Odbiorcy portalu należą do trzech grup:

Pasjonatki zdrowego stylu
życia, uprawiające sport
amatorsko, szukające porad
fachowców o zdrowiu,
odzieży i sprzęcie sportowoturystycznym, a także
inspiracji czy porad, gdzie
w okolicy znajdują się kluby
ﬁtness, dobry trener
personalny czy dietetyk.

Aktywni zawodowo
sportowcy, korzystający
z komfortowej i oszczędzającej czas, dostępności
oferty wielu różnych
specjalistów,
sklepów z produktami
z branży sportowej czy
wreszcie klubów ﬁtness,
zebranych w jednym
miejscu.

Specjaliści świadczący usługi
dla sportowców, ale także
dla tych, którzy zaczynają
swoją przygodę z aktywnością ﬁzyczną.
Są to na przykład: trenerzy,
instruktorzy, rehabilitanci,
ﬁzjoterapeuci, dietetycy
czy masażyści.

1 2 3

Nasze obecne zasięgi to:
ź średni miesięczny wzrost nowych polubień na Facebook > 170
ź średnia aktywność użytkowników dotycząca postów na Facebook - 400
ź średni zasięg postów w ciągu miesiąca na Facebook > 7500
ź generujemy poczytność artykułów sponsorowanych nawet na poziomie

300 < odczytań/1 artykuł
ź komunikujemy się głównie z kobietami w wieku 25-34 i 35-44 lata z największych miast
Polski. Stanowią one aż 89% naszych fanek.
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Co oferujemy?
Promocję Twojej marki jako sklepu, producenta czy dystrybutora oraz całej lub części Twojej
oferty produktowej, na pla ormie SportyFor - przez 2 miesiące bez opłat.
W jaki sposób można skorzystać z promocji?
ź Należy zarejestrować konto w serwisie SportyFor.pl - jako sklep - oraz uzupełnić

podstawowe dane kontaktowe wizytówki sklepu. Można także dodać avatar i zdjęcie
nagłówkowe. W razie jakichkolwiek problemów służymy pomocą - wystarczy przesłać
do nas preferowane treści oraz zdjęcia na avatar czy nagłówek wizytówki - a my
zajmiemy się resztą. Przykład wizytówki sklepu górskiego Taternik:
h ps://sportyfor.pl/sklepy/v/taternik-sklep-gorski
ź Mając utworzoną wizytówkę sklepu można do niej dodać ofertę produktową z aktywnymi linkami przekierowującymi do konkretnych produktów w Twoim sklepie.
Aby to zrobić, trzeba przesłać do nas plik XML (w formacie CENEO) wygenerowany
z Twojego sklepu internetowego, zawierającego ofertę Twoich produktów, które chcesz
umieścić na pla ormie SportyFor. Po tym zabiegu, Twoje produkty będą dostępne
dla wszystkich użytkowników serwisu, zainteresowanych tematyką sportową.
ź Dodatkowo nasza promocja zawiera także możliwość zamieszczenia dwóch artykułu
sponsorowanych, napisanych we własnym zakresie, i promowania ich przez okres 7 dni
kalendarzowych każdy, na stronie głównej serwisu SportyFor.pl oraz na naszym
funpage’u na Facebook’u.

Wszystko to proponujemy na start
przez 2 miesiące bez opłat.
Po tym okresie można zupełnie swobodnie zrezygnować z usługi
lub też po uregulowaniu należności, dalej ją kontynuować.
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Inne narzędzia promocji
Realizujemy także niestandardowe działania promujące sklepy i producentów. Na przykład
testy produktów.
Przykładem takiej akcji może być opublikowany przez nas test materacy i jego promocja na
funpage’u facbook’owym SportyFor’a:
h ps://sportyfor.pl/artykuly/turystyka-i-rekreacja/lekkie-i-wygodne-materace
Efekty naszych działań:
ź artykuł o nowych na rynku materacach przeczytało ponad 190 osób (dane z analy cs)
ź na facebook'u artykuł ten dotarł do ponad 2,7 tys. osób, które go like'owały, klikały

oraz udostępniały
ź dystrybutor testowanych materacy zaobserwował korzystny ruch w swoim sklepie,
zwiększone zainteresowanie jego ofertą
ź dystrybutor zyskał także przydatne w rozmowach z klientami narzędzie pokazujące produkt
i jego cechy, opracowane przez niezależne źródło
Oferujemy też działania marke ngowe i sprzedażowe.
Jeśli szukasz sposobu na precyzyjne dotarcie do konkretnych grup potencjalnych odbiorców
z Twojej okolicy - jesteś we właściwym miejscu.
ź prowadzimy liczne akcje promocyjne online, na stronie www i na Facebooku, prezentujące

naszych specjalistów i ich usługi
ź posiadamy szeroką paletę możliwości reklamowych, również tych subtelnych, jak np.:
wywiady czy publikacje jednego lub cyklu artykułów oraz prezentacji ich pod swoim
nazwiskiem w SportyFor.pl
ź proponujemy promocję z wykorzystaniem czytelnych kategorii w naszych publikacjach,
takich jak: temat miesiąca, nowości produktowe, prezentacje czy wywiady ze specjalistami,
dzięki którym można wszechstronnie rozpracować każdy sportowy temat
ź jesteśmy także otwarci na wszelkie niestandardowe formy promocji w naszym serwisie wystarczy że skontaktujesz się z nami (info@sportyfor.pl)
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Jeśli zainteresowała Cię nasza oferta lub
masz jakieś wątpliwości czy pytania skontaktuj się z nami!
Jeśli chcesz skorzystać z 2 miesięcy bezpłatnej promocji Twojej marki na platormie SportyFor
- skontaktuj się z nami (e-mailowo lub telefonicznie), załączając link do pliku XML ze swoją
ofertą. Alternatywnie, zarejestruj samodzielnie konto w serwisie SportyFor.pl (jako sklep) h ps://sportyfor.pl/auth/login - a następnie prześlij nam plik XML ze swoją ofertą, my
natomiast zajmiemy się resztą.

NAPISZ LUB ZADZWOŃ

DO NAS
Agnieszka / agnieszka@sportyfor.pl
mobile: +48 791 502 813
Jagoda / jagoda@sportyfor.pl
mobile: +48 501 109 922



INFO@SPORTYFOR.PL



+48 791 502 813

