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MODA
I URODA

CIEKAWOSTKI
I PORADY

ZDROWIE

PODRÓŻE

ZWIĄZKI
I SEKS

ROZRYWKA
I HOBBY

 
PSYCHOLOGIA

I RODZINA

KUCHNIA

Kim jesteśmy
i o czym piszemy?

Polka50plus to portal dla kobiet
dojrzałych.
Bo dopiero dojrzała kobieta
jest interesująca. Uważamy,
że w tej grupie wiekowej
drzemie ogromny potencjał
(także reklamowy). 
Dostrzegamy potrzeby,
wymagania i zainteresowania
Polek po pięćdziesiątce.
Piszemy o nich i dla nich. 

Wiemy, co je ciekawi,
i potrafimy pisać o tym tak,
żeby chciały nas czytać.



Dla kogo jesteśmy?

Poznaj Dorotę.
Dorota skończyła 53 lata,
ale nie ma z tym problemu.
Problem miewa z tym, że
świat nie zawsze jest
w stanie jej sprostać.
O menopauzie niewiele
się mówi, kremy
przeciwzmarszczkowe
reklamowane są przez
dwudziestolatki, poza tym
nie zawsze wie, co na siebie
włożyć.
Szukała miejsca dla siebie
i tak trafiła na nasz portal.



Co kupują Dorota i jej przyjaciółki? 

Czytelniczki portalu Polka50plus.pl mają średnie lub wyższe wykształcenie, mieszkają w dużych
i średnich miastach, wiele z nich pracuje – nawet jeśli są już na emeryturze.
Bez trudu zaspokajają podstawowe potrzeby i mogą sobie pozwolić na wydawanie pieniędzy 
na przyjemności. 
Oczywiście, mają swoje przyzwyczajenia, ale są też otwarte na nowości.

Czy wiesz, że wiek sprzyja
zamożności?

Z badań przeprowadzonych
przez Bank Millenium
wynika, że 28% polskich
milionerek to kobiety
między 51. a 60. rokiem
życia.
Z kolei aż 26%
najbogatszych Polek
skończyło 61 lat.
Tylko 5% najzamożniejszych
kobiet nie ukończyła 30 lat.ubra
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Robią
zakupy
online 

Korzystają z poczty
elektronicznej

Szukają
informacji

i ciekawostek

Używają
bankowości
internetowej

Mają konta na
social mediach

Dojrzałe kobiety zdobywają Internet!

Takich kobiet jak Dorota są w Polsce tysiące. My je dostrzegłyśmy i nadal z uwagą się im
przyglądamy. Oto, jak bardzo aktywne w Sieci są Polki 50 plus!

✓ Osoby powyżej 60. roku życia to najsilniej
rosnąca grupa wiekowa wśród polskich
internautów.
✓ 85% osób w wieku 45-54 oraz 72% osób
w wieku 55-64 korzysta ze smartfonów.

A co do pań w Internecie...
✓ Użytkownicy social mediów to w ponad 
53% kobiety.
✓ 51,6% Polek robi zakupy przez Internet.
✓ Kobiety bardziej identyfikują się z marką.
Więcej czasu spędzają na zakupach.
✓ Częściej niż mężczyźni zaglądają na blogi 
i vlogi, by poznać bliżej dany produkt czy usługę. 
✓ Chętniej klikają w reklamy zamieszczane 
w Internecie.
✓ Dojrzałe kobiety wnikliwiej czytają artykuły
w Internecie.
✓ I więcej czasu spędzają na stronie.



585 000
Całkowita liczba unikalnych użytkowników, którzy
odwiedzili stronę (w roku 2022 było to 181 000).

Polka50plus.pl w liczbach

2850 obserwujących

Potencjał tych kanałów również
aktualnie testujemy.

98,5% obserwujących
to kobiety

95% obserwatorek ma
powyżej 45 lat

822 000
Całkowita liczba odsłon naszej strony 
(w roku 2022 było to 241 000).



Co możemy dla ciebie zrobić?

Chcesz promować produkt lub usługę
przeznaczoną dla kobiet 50+?
Szukasz niestandardowych metod
promocji?
Oto jesteśmy!
Skontaktuj się z nami, a zorganizujemy
kampanię skrojoną na twoje potrzeby.

Oto przykładowe formy promocji
produktu:
✓ artykuł sponsorowany,
✓ promocja w sliderze,
✓ reklama w panelu bocznym,
✓ content na naszych kanałach social
media, np. Facebooku i Instagramie,
✓ konkurs, recenzja, test,
✓ i inne formy, jeśli pozwolisz nam
na kreatywność.



News ticker:
pasek z twoją
reklamą 

Konkursy
angażują
i pomagają
budować
świadomość
marki Baner

reklamowy 
w pasku
bocznym

Kobiety kochają
testy produktów
– zwłaszcza
przed zakupami

Patronaty nad
książkami
i eventami
podbijają ich rangę

Slider na
stronie głównej
przyciąga
uwagę
czytelniczek

Przykłady reklam naszych klientów na portalu Polka50plus.pl



Posty, stories, rolki Live'y i kooperacje z innymi
twórcami internetowymi

W social mediach też możemy podziałać!



Oni już nam zaufali
(i nie żałują!)

To tylko wierzchołek góry
lodowej. Firm, które podjęły
z nami współpracę, żeby
promować swoje produkty
dla kobiet dojrzałych, jest
znacznie więcej.
Chcesz do nich dołączyć?
Napisz do nas na adres
reklama@polka50plus.pl.



Angażujemy się także w ważne społecznie akcje

Na naszym portalu wspierałyśmy (i nadal będziemy wspierać!) akcje bliskie kobiecym sercom.
Chcemy stawać ramię w ramię z ludźmi, którym zależy na tym, żeby ten świat był lepszy.

ŚWIATOWY DZIEŃ
WALKI Z AIDS

Zachęcałyśmy dojrzałe
kobiety do robienia

testów na HIV

Opowiedziałyśmy
historię kobiet

ratujących zwierzęta

Z radością grałyśmy
z WOŚP-em podczas

31. finału

Wzięłyśmy udział 
w  kampanii „PAH

znaczy nadzieja” na 
30-lecie Polskiej Akcji

Humanitarnej



wysokiej jakości tekst
stworzony przez
redakcję

1000 słów

grafiki dostarczane
przez nas lub klienta

zoptymalizowany pod
względem SEO

1 korekta klienta

max. 2 linki dofollow
(na rok, z możliwością
przedłużenia)

*

UNIQUE CONTENT

NASZA OFERTA: Content – artykuły na portalu Polka50plus.pl*

klient dostarcza nam
gotowy artykuł

korekta artykułu przez
naszą redakcję

dopasowanie grafik

optymalizacja pod
względem SEO

max. 2 linki dofollow
(tekst zostaje online
przez rok, z możliwością
przedłużenia)

Artykuł pisany przez naszą
redakcję

od 800 zł netto
 

od 300 zł netto
 

dostosowanie
istniejącego artykułu
dla klienta

dopasowanie grafik

zoptymalizowany pod
względem SEO

wstawienie linków do
wybranego tekstu na
stronie (max. 2 linki
dofollow na rok,
z możliwością
przedłużenia)

Artykuł pisany przez klienta Linkowanie w istniejącym
artykule

CUSTOMER'S CONTENT READY-TO-LINK CONTENT

0d 2900 zł netto



post na fanpage'u
Polki50plus

grafiki dostarczane
przez nas lub klienta

cross-posting na
Instagramie (w cenie)

FACEBOOK & INSTAGRAM*

NASZA OFERTA: Social media & add-ons

500 zł netto 

min. 4-5 kafelek

link do klienta na
ostatnim kafelku

cross-posting na
Instagramie (w cenie)

50 zł netto/kafelek

STORIES

portal Polka50plus.pl 
POSTY

indywidualna sesja
fotograficzna
towarzysząca
artykułowi, np.
zawierająca produkty
klienta

patronat medialny nad
wydarzeniem

patronat nad książką

relacja z wydarzenia

foto-relacja

i dużo, dużo więcej

reklama banerowa 
w panelu bocznym

promocja w sliderze

content, patronat,
wydarzenia

social media 

posty karuzelowe

video

reels

live'y

kooperacje z innymi
blogerami/influencerami

ADD-ONS PORTAL I SOCIAL MEDIA*

wycena indywidualna wycena indywidualna

* Możliwość wsparcia postów budżetem reklamowym (sponsored content) = gwarantowany zasięg



ESTERA

Content creator dla Internetu –
fotografia, wideo, teksty

Z wykształcenia dziennikarka oraz
medioznawczyni, z zawodu fotografka

Pracowała jako redaktor naczelna pism
lifestylowych i wnętrzarskich

ELWIRA

Project Manager, Key Account Manager,
marketing

Z wykształcenia socjolożka 
i germanistka

13 lat doświadczenia w agencjach
online marketingu w Niemczech

KASIA

Pracowała jako redaktor naczelna pism
kobiecych w Bauer Media Group

Z wykształcenia filolog – tłumaczy
z włoskiego i angielskiego

Tworzy treści do Internetu jako
content writerka i copywriterka

Kto stoi za Polką 50 plus?

Jest nas trzy.

Wszystkie mamy na
nazwisko Laskowska.
Tylko dwie z nas są ze sobą
spokrewnione, a dwie latami
ze sobą pracowały. Choć
wtedy wcale nie miały tak
samo na nazwisko.

Galimatias totalny, ale jedno
jest pewne: jak połączymy
siły, to takich dwóch jak my
trzy to nie ma ani jednej!

Tworzymy portal
Polka50plus, bo bardzo
wierzymy, że dopiero dojrzała
kobieta staje się interesująca.



 
 

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!
My mamy odpowiedzi. :-)

 
Strona internetowa:
www.polka50plus.pl

 

E-mail:
reklama@polka50plus.pl

 

Telefon:
+48 736 841 894

 

Adres do korespondencji:
Redakcja portalu Polka50plus.pl

ul. Mieszczańska 3/8
55-011 Siechnice

 

Social media:

polka50plus polka50plus-plpolka50plus_pl polka50plus


