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* Źródło: Dane własne Wydawnictwa Bauer

Główny partner akcji



* Źródło: NAM, Radio Track; zasięg łączny kampanii TS 04/2021 i SHOW 06/2021 w grupie All 16+

** Polskie Badania Czytelnictwa, Millward Brown, 4.2020-3.2020, OTS1+, TG: All 15+ (n = 19 970), opracowanie Wydawnictwo Bauer

GA3



Slajd 3

GA3 dane z kampanii TV i radio do ściągnięcia
Galinska, Agnieszka; 25.05.2021



Główny partner akcji





KUPON NA SERWISIE STYLOWEZAKUPY.PL*

Cena kuponu uzależniona jest od pozycjonowania na stronie
Na każdej stronie są po 4 kupony w 25 rzędach

Wielkość kuponu (boxu) na stronie – 307x295 px

Akcja on-line we współpracy z

*możliwe  dodatkowe opcje pakietowe w Twoim Stylu i SHOW

PODSUMOWANIE akcji wiosennej 
w serwisie StyloweZAKUPY.pl :

122 000 wizyt
423 000 odsłon

101 000 pobranych kuponów

1 kupon na stronie 
3 LUB 4: 
od 200 zł 
do 500 zł 

1 kupon na stronie 
GŁÓWNEJ:
od 3 tys. zł 
do 15 tys. zł

1 kupon na stronie  
2:

od 1 tys. zł 
do 2,5 tys. zł



KAŻDY PARTNER OTRZYMUJE: 
• jeden kupon standardowy w TS i SHOW, 
• plakaty B1 do rozwieszenia w sklepach – 2 szt. 
• materiały informacyjne o akcji w wersji elektronicznej

WSTĘPNE WARUNKI: 
• Rabaty w ramach akcji nie łączą się z innymi promocjami i dotyczą aktualnych kolekcji                

jesień-zima 2021. 
• Jeśli Partner oferuje rabat niższy niż 20% lub inną niż rabat ofertę specjalną (w tym wyklucza 

część asortymentu z promocji), oferty będą rozpatrywane indywidualnie. Brak gwarancji             
udziału w akcji.

• Kupony rozmieszczane są alfabetycznie w swoich sekcjach (np. moda, uroda itp.).
• Kupon uprawnia do jednorazowego zakupu z rabatem. 
• Partner zobowiązany jest rozwiesić plakaty B1 w sklepach biorących udział w akcji w dniach  

01—06.10.2021.
• Partner zobowiązany jest przesłać raport dotyczący sprzedaży, niezwłocznie po zakończeniu akcji 

rabatowej (maksymalnie w przeciągu 7 dni roboczych) – z wyszczególnieniem transakcji dla 
sklepów offline i online. 

• Adresy sklepów zamieszczone będą na www.twojstyl.pl
• Ze względu na bezpłatny charakter akcji Wydawnictwo zastrzega sobie możliwość wyboru firm 

biorących udział  w akcji Stylowe Zakupy.
• Brak możliwości (zakaz) publikowania kodu rabatowego akcji Stylowe Zakupy do sklepów online 

w newsletterach, na stronach www i innych formach komunikacji z klientami. Kody dostępne 
są tylko i wyłącznie na kuponach rabatowych znajdujących się w magazynach Twój 
STYL oraz SHOW i w serwisie stylowezakupy.pl. Dozwolone jest jedynie linkowanie stron do 
serwisu www.stylowezakupy.pl

ZGŁOSZENIA przyjmujemy do dnia:  11 sierpnia 2021
POTWIERDZENIE UDZIAŁU w akcji i dostarczenie

materiałów do druków do dnia: 13 sierpnia 2021

Akcja bezpłatna w magazynach TS i SHOW!

Rabaty w ramach akcji nie łączą się z innymi promocjami.
Wstępny warunek - minimalny rabat 20%.



BEZPŁATNY UDZIAŁ W AKCJI
KUPONY STANDARDOWE, KUPONY PREMIUM ONLINE

Biuro reklamy Wydawnictwa BAUER
MAGDALENA WITAN

tel. 606 677 226
magdalena.witan@bauer.pl

KUPONY PREMIUM

Główny partner akcji

KATARZYNA ZATYKA
tel. 664 780 045

katarzyna.zatyka@bauer.pl

AGNIESZKA GALIŃSKA
tel. 692 402 893

agnieszka.galinska@bauer.pll


