Zakład o białe kozaczki
Klient:
Czas trwania akcji:
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Cel akcji:
tpromocja nowej formy sprzedaży książek z serwisu Virtualo.pl
poprzez widget umieszczony na stronie wydawcy oraz przy zastosowaniu szybkich płatności YetiPay
Schemat akcji:
Grzegorz Marczak z antyweb.pl założył się z YetiPay – providerem
szybkich płatności i Virtualo – największym dystrybutorem ebooków
w Polsce, że nie sprzeda tysiąca ebooków przez dwa tygodnie poprzez
swoją stronę. Zakład brzmiał następująco: jeśli w ciągu dwóch tygodni
czytelnicy antyweb.pl nie kupią 1000 książek, to YetiPay musi zawitać
do biura Grzegorza Marczaka w białym kożuchu i białych kozaczkach
i wręczyć mu najnowszego iPada3. Jeśli natomiast Grzegorz przegra,
będzie musiał napisać na antyweb.pl laurkę na temat YetiPay i Virtualo oraz wspomóc dotacją w wysokości 9,99 PLN konkurencyjny
serwis spidersweb.pl.
Na antyweb.pl umieszczony został widżet transakcyjny z opcją płatności YetiPay, w ramach którego Virtualo codziennie oferowało
możliwość zakupu innego ebooka. Widżet umożliwiał podzielenie
się informacją na temat dokonanego zakupu na swojej tablicy na
Facebooku i wygranie jednego z dwóch iPadów 2.
Konkurs zakończył się 25 maja wynikiem 945 kupionych ebooków.
Uroczystego wręczenia nagrody dokonali przedstawiciele YetiPay
w towarzystwie Yetinki w białych kozaczkach i futerku.
konkurs
Koszt: Brak danych
Efekt:
Akcja cieszyła się bardzo dużym powodzeniem. Zastosowany został tu innowacyjny mechanizm YetiPay umożliwiający dzielenie
się informacją o dokonaniu transakcji – po zapłaceniu za e-booka
użytkownik dostawał informację, że jeżeli podzieli się tą informacją
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Wykorzystane blogi:

Konkursów
na blogach są
tysiące. Ale ten
jest wyjątkowy.
Wyraźnie widać
tu, co można
zrobić ze zwykłym
formatem, kiedy
blogera zaangażuje
się na poziomie
wymyślania akcji.
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ze swoimi znajomymi na Facebooku i napisze, jak fajnie było kupować
przez YetiPay - to może wygrać iPada. W konsekwencji na tablicach
użytkowników w naturalny sposób pojawiały się wpisy (patrz zdjęcia
poniżej), które łącznie zobaczyło blisko 45 000 osób.
Na stronie Virtualo.pl przekroczona została liczba ponad 400 000
wizyt miesięcznie. Prowizję ze sprzedaży ebooków na antyweb.pl
Grzegorz Marczak przeznaczył na cel charytatywny.
Akcja była także świetną okazją do zbadania preferencji użytkowników
i testowania różnych strategii cenowych.
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Piotr Żychliński, prezes YetiPay Sp. z o.o.:
-

-

-

-

-
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