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Zak!ad o bia!e kozaczki
Klient:�zĞƟWĂǇ͘Ɖů͕�sŝƌƚƵĂůŽ
Czas trwania akcji:�λλ͘κο͘ʹμο͘κο͘μκλμ
�ŐĞŶĐũĂ͗�ĂŬĐũĂ�ǁǇŵǇƑůŽŶĂ�ŝ�ǌƌĞĂůŝǌŽǁĂŶĂ�ǁƐƉſůŶŝĞ�ƉƌǌĞǌ�
zĞƟWĂǇ͘Ɖů͕�sŝƌƚƵĂůŽ�ŝ��ŶƚǇǁĞď͘Ɖů

http://hatalska.com


67 Studia przypadków

Cel akcji: 
promocja nowej formy sprzedaży książek z serwisu Virtualo.pl 
poprzez widget umieszczony na stronie wydawcy oraz przy zasto-
sowaniu 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 Vir-
tualo oraz wspomóc dotacją w wysokości 9,99 PLN konkurencyjny 
serwis spidersweb.pl. 
Na antyweb.pl umieszczony został widżet transakcyjny z opcją płat-
ności 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.

tǇŬŽƌǌǇƐƚĂŶĞ�ĨŽƌŵǇ�ǁƐƉſųƉƌĂĐǇ͗��konkurs

Koszt: Brak danych

Efekt: 
Akcja cieszyła się bardzo dużym powodzeniem. Zastosowany zo-
stał 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  

Wykorzystane blogi: 
ĂŶƚǇǁĞď͘Ɖů
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Konkursów 
na blogach s" 
tysi"ce. Ale ten 
jest wyj"tkowy. 
Wyra#nie wida$ 
tu, co mo%na 
zrobi$ ze zwyk!ym 
formatem, kiedy 
blogera zaanga%uje 
si& na poziomie 
wymy'lania 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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<ŽŶŬƵƌƐſǁ�ŶĂ�ďůŽŐĂĐŚ�ƐČ�ƚǇƐŝČĐĞ͘��ůĞ�ƚĞŶ�ũĞƐƚ�ǁǇũČƚŬŽǁǇ͘�tǇƌĂǍŶŝĞ�ǁŝĚĂđ�
ƚƵ͕�ĐŽ�ŵŽǏŶĂ�ǌƌŽďŝđ�ǌĞ�ǌǁǇŬųǇŵ�ĨŽƌŵĂƚĞŵ͕�ŬŝĞĚǇ�ďůŽŐĞƌĂ�ǌĂĂŶŐĂǏƵũĞ�Ɛŝħ�
ŶĂ�ƉŽǌŝŽŵŝĞ�ǁǇŵǇƑůĂŶŝĂ�ĂŬĐũŝ͘�<ĂŵƉĂŶŝĂ�ĨĂŶƚĂƐƚǇĐǌŶŝĞ�ĚŽƉĂƐŽǁĂŶĂ�ĚŽ�
ďůŽŐĂ͕�ŶĂ�ŬƚſƌǇŵ�ďǇųĂ�ƌĞĂůŝǌŽǁĂŶĂ͕�ĂŶŐĂǏƵũČĐĂ�ĚůĂ�ĐǌǇƚĞůŶŝŬſǁ�ŝ�ũĞĚŶŽ-
ĐǌĞƑŶŝĞ�ʹ�ƐƉƌǌĞĚĂǏŽǁĂ͘�^ƵƉĞƌ͊
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Piotr "ychli#ski, prezes YetiPay Sp. z o.o.:

�ĂŬųĂĚ� ǌ� 'ƌǌĞŐŽƌǌĞŵ�
DĂƌĐǌĂŬŝĞŵ�ďǇų�ƉƌǌĞĚĞ�
ǁƐǌǇƐƚŬŝŵ� ĚŽďƌČ� ǌĂ-
ďĂǁČ͕�ǌĂƌſǁŶŽ�ĚůĂ�ŶĂƐ͕�
ũĂŬ� ŝ�ĚůĂ�ƵǏǇƚŬŽǁŶŝŬſǁ͘�

�ŬĐũĂ�ǌŽƌŐĂŶŝǌŽǁĂŶĂ�ǁ�ƚĂŬŝĞũ� ĨŽƌŵŝĞ�ĂŶŐĂ-
ǏƵũĞ�ŝŶƚĞƌŶĂƵƚſǁ�ŝ�ǌĂĐŚħĐĂ�ĚŽ�ĚǌŝĂųĂŶŝĂ͘��Ăŝ-
ŶŝĐũŽǁĂůŝƑŵǇ�ŶŽǁǇ�ƚƌĞŶĚ�ƐƉƌǌĞĚĂǏǇ�ǌ�ƉŽǌŝŽŵƵ�
ǁŝĚǏĞƚĂ�ŶĂ�ďůŽŐƵ͘��ĂŐŽƐƉŽĚĂƌŽǁĂůŝƑŵǇ�ƉŽ-
ǁŝĞƌǌĐŚŶŝħ͕�ŬƚſƌĂ�ĚŽƚǇĐŚĐǌĂƐ�ďǇųĂ�ŬŽũĂƌǌŽŶĂ�ǌĞ�
ƐƚĂŶĚĂƌĚŽǁČ�ƌĞŬůĂŵČ�ďĂŶĞƌŽǁČ�ŝ�ƉŽŬĂǌĂůŝƑŵǇ͕ �
ũĂŬ�ǁ�ŽƌǇŐŝŶĂůŶǇ�ƐƉŽƐſď�ŵŽǏŶĂ�ũČ�ĐĂƐŚŽǁĂđ͘�

EĂ�ƐƵŬĐĞƐ�ĂŬĐũŝ�ǁƉųǇŶħųǇ͗�ĂŬƚƌĂŬĐǇũŶĞ�ĐĞŶǇ�
ĞͲďŽŽŬſǁ�ŽƌĂǌ�ƐǌǇďŬŽƑđ�ŝ� ŝŵƉƵůƐŽǁŽƑđ�ĚŽ-
ŬŽŶǇǁĂŶǇĐŚ�ƉųĂƚŶŽƑĐŝ͘�hǏǇƚŬŽǁŶŝŬ͕�ĐǌǇƚĂũČĐ�
ďůŽŐĂ͕�ǁŝĚǌŝĂų�ŬƐŝČǏŬħ�ǁ�ŽŬĂǌǇũŶĞũ�ĐĞŶŝĞ�ŝ�ƉŽ�μ�
ŬůŝŬŶŝħĐŝĂĐŚ�ĞͲďŽŽŬ�ƚƌĂĮĂų�ŶĂ�ũĞŐŽ�ƉſųŬħ͘�
�ŬĐũĂ�ƐƉŽǁŽĚŽǁĂųĂ�ǁǌƌŽƐƚ�ƌŽǌƉŽǌŶĂǁĂůŶŽƑĐŝ�
ƐǇƐƚĞŵƵ�zĞƟWĂǇ�ŽƌĂǌ�ŽůďƌǌǇŵŝĞ�ǌĂŝŶƚĞƌĞƐŽǁĂ-
ŶŝĞ�ƉĂƌƚŶĞƌſǁ�ďŝǌŶĞƐŽǁǇĐŚ�;ƐĞƌǁŝƐſǁ�ŝ�ǁǇ-
ĚĂǁĐſǁͿ͕�ĚůĂ�ŬƚſƌǇĐŚ�ĂŬĐũĂ�ǌ��ŶƚǇǁĞď�ďǇųĂ�
ŝŶƐƉŝƌĂĐũČ�ĚŽ�ǁǇŵǇƑůĂŶŝĂ�ŶŽǁǇĐŚ�ƉƌŽĚƵŬƚſǁ�
ŝ�ƵƐųƵŐ͕�ŬƚſƌĞ�ŵŽǏŶĂ�ŵŽŶĞƚǇǌŽǁĂđ�ǌ�zĞƟWĂǇ͘
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