
Oferta reklamowa
aplikacje mobilne



ü Największa baza imprez i wydarzeń w kraju.
ü Najbardziej kompletny i aktualny 

repertuar kin i teatrów w Polsce.
ü Największa baza koncertów i fes=wali.
ü Codziennie zespół Łowców Wydarzeń 

agreguje informacje o tym, gdzie w warto 
spędzić czas każdego dnia.

ü Monitorujemy  wszystkie 
główne miejscowości w Polsce

Lider w zbieraniu informacji
o wydarzeniach w Polsce

od

2009 
roku



Baza coigdzie.pl® to także:

q Baza ponad 25 000 dokładnych opisów filmów 
wraz z plakatami i linkami do zwiastunów

q Ponad 12 700 dokładnych opisów sztuk teatralnych 
wraz z informacją o obsadzie oraz plakatami

q Ponad 22 300 opisów wykonawców muzycznych
wraz z informacją o muzykach tworzących składy grup

q Ponad 53 700 miejsc imprezowych 
wraz z dokładnym adresem i kontaktem 11

lat



Profil Użytkownika aplikacji coigdzie.pl®

23
tys.

Aplikacje mobilne coigdzie.pl®
zainstalowało już ponad 100.000
Użytkowników (23.000 AU), którzy
generują ponad 180 000 odsłon
miesięcznie. Odbiorcy aplikacji to osoby
aktywnie spędzające czas. Poszukujące
informacji co? i gdzie? robić w okolicy.
Jak aktywnie spędzić czas po pracy,
w weekend czy na urlopie? Wyszukują
wydarzenia z takich kategorii jak:
Kultura, Rozrywka, Koncerty, Dla dzieci,
Spektakle teatralne, Repertuar kin,
Online +96 pozostałych kategorii oraz
dokonują zakupu biletów



Reklama w aplikacji mobilnej

Ekran startowy
Gwarantowane dotarcie do

4500 Użytkowników
w tydzień.

Cena 340 zł CPM*

*1000 odsłon reklamy

4,5
tys.



Reklama w aplikacji mobilnej

Baner górny
Emisja 10” – bardzo widoczny

GeoTargetowanie

Cena 190 zł CPM*
Cena 390 zł CPM (geo)

*1000 odsłon reklamy

Geo



Reklama w aplikacji mobilnej

Baner dolny
Dotarcie do 23.000 aktywnych 
użytkowników miesięcznie. 
Reklama ekonomiczna
.

Cena 140 zł CPM*

*1000 odsłon reklamy

Eko



Reklama w aplikacji mobilnej

Box reklamowy
Gwarantowane dotarcie do

4500 Użytkowników
w tydzień.

Cena 190 zł CPM*

*1000 odsłon reklamy

4,5
tys.



Reklama w aplikacji mobilnej

Notyfikacje
Gwarantowane dotarcie do

10 000 Użytkowników
w 2 dni.

Cena 490 zł CPC*

*1000 kliknięć reklamy

22
tys.



Wciąż pytają co? i gdzie?
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PARTNERZY



ü Włączenie przycisku                   we współpracy 
z możliwie największą liczbą sprzedawców biletów

ü Oferta                   wydarzeń dla organizatorów
ü Pozycjonowanie ofert i usługi reklamowe

Współpraca z organizatorami
Coigdzie.pl® jest wydawcą aplikacji pod marką własną dostępnych w AppGallery by Huawei,
Google Play i AppStore. Od 2019 roku wystartował projekt, którego celem jest stworzenie
pierwszego w Polsce agregatora ofert biletów na wydarzenia na wzor projektów tj. Skyskanner,
Booking.com, OLX czy Ceneo.

Już ponad 10 największych sprzedawców biletów w Polsce oraz sieci kin współpracują
z Coigdzie.pl® w zakresie promocji sprzedaży biletów na wydarzenia, koncerty, festiwale,
spektakle i filmy.
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PROMOCJI



Coigdzie.pl® w liczbach

10%

23.000 aktywnych instalacji i
189 000 odsłon miesięcznie

10 partnerów sprzedających bilety

450 kin współpracujących

2500 subskrybentów
newslettera

23% wzrost 
Użytkowników miesięcznie

20.000+ AU 2.000+ AU 1.000+ AU



Kontakt z Biurem Reklamy
📫 promocja@coigdzie.pl
☎ +48 66 44 72 082

Dziękujemy za zapoznanie się z ofertą.
Prosimy o przesłanie założeń kampanii abyśmy mogli
zarekomendować najlepsze rozwiązanie i wycenić zamówienie.

W przypadku zdecydowania się na współpracę reklamową Biuro Reklamy przygotuje
zamówienie uwzględniając wszystkie ustalenia z Reklamodawcą. Po podpisaniu zamówienia
zostanie wystawiona faktura zaliczkowa, po opłaceniu której coigdzie.pl® wyemituje
kampanię reklamową. Końcowe rozliczenie nastąpi po zakończeniu kampanii na podstawie
raportu. W przypadku kamapanii miesięcznych możliwe jest rozliczenie częściowe w trakcie
trwania kampanii.

mailto:promocja@coigdzie.pl

